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Κλειστή για μια ώρα η Εγνατία, 
από Βέροια έως Πολύμυλο,

αύριο Πέμπτη

Θα αναπληρωθούν τα γέρικα 
πεύκα του 6ου δημοτικού

 Βέροιας επί της Τρεμπεσίνας;
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Απλά και στοχευμένα μέτρα 
για εξοικονόμηση ενέργειας 

και χρημάτων
Εδώ που έφτασε η κατάσταση με την εκτίναξη κόστους 

της ενέργειας εκτός από τα μεγαλόπνοα σχέδια και τις 
μακροπρόθεσμες στρατηγικές χρειάζονται άμεσα μέτρα 
για να βγει ο χειμώνας. Η ενεργειακή κρίση θα πρέπει να 
χτυπηθεί από την κυβέρνηση σε δύο επίπεδα. Την αντι-
μετώπιση των υψηλών τιμών με επιδοτήσεις, έλεγχο για 
τις περιπτώσεις αισχροκέρδειας και παράλληλα εφαρμογή 
μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Σε καμία περίπτωση το «δελτίο» ή οι διακοπές ρεύμα-
τος δεν πρέπει να είναι επιλογή, παρά μόνο λύση έκτακτης 
ανάγκης. Ωστόσο, τα οικονομικά κίνητρα με εκπτώσεις σε 
όσους μειώσουν την κατανάλωση είναι ένα θεμιτό μέτρο 
που μπορεί να αποφέρει άμεσα αποτελέσματα. Περαι-
τέρω η κυβέρνηση εκτός των μεγάλων προγραμμάτων 
«Εξοικονομώ» που έχουν έξοδα και σύνθετες διαδικασίες, 
που αποθαρρύνουν τον μέσο πολίτη, θα πρέπει να προ-
χωρήσει πιο γενναία στην επιδότηση αγοράς συσκευών 
που εξοικονομούν ενέργεια. Οι επιταγές για αντικατάσταση 
κλιματιστικών και ψυγείων ήταν στην σωστή κατεύθυνση 
με διπλό όφελος, αφού τόνωσαν και την Αγορά, ωστόσο ή-
ταν περιορισμένες. Ο αρμόδιος υπουργός κ. Σκρέκας χθες 
ανέφερε ότι πιθανό να προχωρήσουν σε επιδότηση για 
αγορά ηλιακών θερμοσιφώνων, κάτι που έπρεπε ήδη να 
έχουν κάνει από το καλοκαίρι, αφού θα υπάρξει μεγάλη ε-
ξοικονόμηση ενέργειας. Απλά και στοχευμένα μέτρα για να 
εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα για την τσέπη μας!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Κλειστή για μια ώρα
η Εγνατία, από Βέροια

έως Πολύμυλο,
αύριο Πέμπτη

Για μια ώρα περίπου από τις 7 έως τις 8.15 το πρωί, θα 
παραμείνει κλειστό το τμήμα της Εγνατίας από τον κόμβο 
της Βέροιας έως του Πολυμύλου, αύριο Πέμπτη, λόγω με-
ταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών. 

Η  κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της 
νέας περιφερειακής οδού Βέροιας - Νάουσας, στη συνέ-
χεια τα οχήματα θα εισέρχονται στην επαρχιακή οδό Βέ-
ροιας - Έδεσσας - Δρεπάνου και τέλος θα εισέρχονται στην 
Εγνατία Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο Κοίλων Κοζάνης.
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Ιωνά του προφήτου, Κοδράτου απ.

Ραντεβού στο θεατρικό 
σανίδι του ουρανού

ΤηςΣοφίαςΓκαγκούση
Δεν μπορεί…Κάποιο ραντεβού στο θεατρικό σα-

νίδι του ουρανού θα είχαν και μέσα στην περασμένη 
εβδομάδα, έφυγαν ο ένας με τον άλλον τρείς μεγάλοι μας ηθοποιοί, Κώστας Καζάκος, Ειρήνη Παππά και την Κυριακή 
Μάρθα Καραγιάννη. Με τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα ο καθένας, όλο και κάποιους εμβληματικούς ρόλους θα 
έχουν να παίξουν στη σκηνή του παραδείσου. Ποιος ξέρει τι μπορεί να σκαρφίζονται εκεί πάνω οι παρέες των καλλι-
τεχνών, παλιοί και νέοι, που άφησαν το στίγμα του ταλέντου και της δουλειάς τους στη γη και ανταμώνουν σιγά σιγά 
στην άλλη πλευρά της σκηνής!  Μοναδικοί στη ζωή, μοναδικοί και στο θάνατο! 

Απώλειες που υπενθυμίζουν ότι οι γενιές περνάνε και αφήνουν ιστορία, σενάρια, ασπρόμαυρες και έγχρωμες εικό-
νες, αφίσες, σκηνές και ατάκες με γέλια και δάκρυα, μοιρασμένα στις σκοτεινές θεατρικές αίθουσες και στα σινεμά… 
Και τα τελευταία χρόνια, σχεδόν καθημερινά στην τηλεόραση, σε όλα τα κανάλια…Τυχαίο;  Διάλλειμα λοιπόν για μια 
παλιά ελληνική ταινία, να δούμε και να ξαναδούμε!

Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθη-
σία με τα δέντρα που κόβονται 
στο κέντρο της Βέροιας και δεν 
αντικαθίστανται. Οι συντάκτες της 
εφημερίδας, αλλά και προσωπι-
κά έχουμε γράψει επανειλημμένα 
για τα δέντρα που κόπηκαν στις 
οδούς Καρακωστή, Κωττουνίου, 
Ανοίξεως κ.α. και ενώ υπήρξαν 
δηλώσεις από την δημοτική αρ-
χή ότι θα αντικατασταθούν, ακόμη 
περιμένουμε…

 Στον καθιερωμένο «παρατηρη-
τικό» μου περίπατο βρέθηκα στην 
περιοχή του πρώην ΙΚΑ και είδα 
ότι τα γέρικα πεύκα επί της οδού 
Τρεμπεσίνας μπροστά στο 6ο δη-
μοτικό σχολείο είχαν κοπεί. Καλώς 
έπραξαν αφού ο κίνδυνος για τους 
μαθητές ήταν ορατός με την πτώ-
ση κάποιου βραχίονα, κάτι που είχε συμβεί τον Ιούνιο 
του 2020 ευτυχώς χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. 
Ωστόσο θα υπάρξει αντικατάσταση των όντως επικίνδυ-
νων πεύκων που κόπηκαν; Υπάρχει πρόβλεψη να φυ-

τευτούν νέα δέντρα ή θα παραμένουν τα απομεινάρια 
των κομμένων κορμών; Θα προστεθούν και τα κομμένα 
δέντρα της Τρεμπεσίνας στην μακρά λίστα των θέσεων 
στο κέντρο της πόλης που περιμένουν δενδροφύτευση; 

Θα αναπληρωθούν τα γέρικα πεύκα
του 6ου δημοτικού Βέροιας επί της Τρεμπεσίνας;

Τέλος εποχής και στα νομίσματα 
με την Βασίλισσα Ελισάβετ

Το Βρετανικό Νομισματοκοπείο πρόκειται να προχωρήσει στην αντικατάσταση όλων των χαρτονομισμάτων και των 
κερμάτων αξίας 90 δισεκατομμυρίων λιρών που κυκλοφορούν και έχουν το πορτρέτο της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισά-
βετ. Καθώς ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ είναι πλέον μονάρχης, νομίσματα που φέρουν την εικόνα του θα πρέπει να τεθούν σε 
κυκλοφορία.

Συνολικά, πρόκειται να αντικατασταθούν 4,5 δισεκατομμύρια τραπεζογραμμάτια, αξίας 82 δισεκατομμυρίων λιρών και 
29 δισεκατομμύρια κέρματα της μίας λίρας, που έχουν το πορτρέτο της Ελισάβετ.

Θα υπάρξει, όμως, και άλλη μία αλλαγή: Στα σημερινά νομίσματα, η Ελισάβετ κοιτάζει προς τα αριστερά, ενώ στα και-
νούρια, ο βασιλιάς Κάρολος θα κοιτάζει προς τα δεξιά. 

Ωστόσο σύμφωνα με ειδικούς τα νομίσματα με την Ελισάβετ εξακολουθούν να είναι νόμιμα, δεν πρόκειται να καταργη-
θούν σύντομα, θα εξαφανιστούν με τον καιρό και θα κυκλοφορούν για δεκαετίες.

Μουσείο  βασιλικών 
τάφων των Αιγών:

Τρίτο σε επισκεψιμότητα, 
πανελλαδικά

Πολύ καλά νέα για τα μουσεία μας γενικώς και το 
μουσείο των Αιγών ειδικότερα, μοιράστηκε με ανάρ-
τησή της στο FB, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Ημαθίας, Αγγελική Κοτταρίδη, σχετικά με την 
επισκεψιμότητα του χώρου. Όπως αναφέρει: «Τον 
Μάιο του 2022 με 28.608 επισκέπτες το μουσείο 
των βασιλικών τάφων των Αιγών ήταν το τρίτο(!!!) σε 
επισκεψιμότητα μουσείο της χώρας, αμέσως μετά το 
μουσείο της Ακρόπολης και το Εθνικό Αρχαιολογικό, 
ξεπερνώντας κατά πολύ μουσεία μεγάλων αστκών 
κέντρων και τόπων που είναι γνωστοί τουριστικοί 
προορισμοί!.... Αν συνυπολογίσουμε  σε αυτό το γε-
γονός ότι η Ημαθία και η Βεργίνα είναι έξω από τους 
τουριστικούς δρόμους και μακριά από την Αθήνα, 
αντιλαμβανόμαστε την αξία (σε όλα τα επίπεδα) της 
ανάδειξης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Μακεδονίας!.... και, νομίζω, μπορούμε να αισιο-
δοξούμε, καθώς πολύ σύντομα θα έχουμε δυο μου-
σεία στις Αιγές!...».

Δημοσιεύει μάλιστα και σχετικό πίνακα, μέσα από 
τον οποίο, οι αριθμοί μιλάνε!
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«Γνωρίζουμε την πόλη μας, 
περπατώντας» 

Περίπατος και ξενάγηση στο κέντρο της 
πόλης για δημότες σήμερα Τετάρτη 21 

Σεπτεμβρίου, ώρα 17:30, 
Πλ. Δημαρχείου (Αγ. Δημητρίου)

Περίπατο στις παραδοσιακές συνοικίες της Βέροιας και σε ιστο-
ρικά σημεία της πόλης έχουν την ευκαιρία να κάνουν την Τετάρτη 21 
Σεπτεμβρίου δημότες της Βέροιας. Η δράση θα πραγματοποιηθεί 
στις 17:30 μ.μ. και σημείο συγκέντρωσης είναι η Πλατεία Δημαρχεί-
ου (Αγ. Δημητρίου).

Με την πολύτιμη βοήθεια και συμβολή του ιστορικού και λαογρά-
φου κ. Μάκη Δημητράκη, ο Δήμος Βέροιας μας καλεί να «Γνωρί-
σουμε την πόλη μας, περπατώντας» να ανακαλύψουμε γωνιές και 
γειτονιές της πόλης και να αντιληφθούμε τη σημασία του περιπάτου 
για την υγεία και τη διασκέδασή μας. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Βέροιας, 
η ξενάγηση στο κέντρο της Βέροιας αποτελεί μια ευκαιρία για να μά-
θει κανείς καλύτερα την πόλη που ζει και να εντάξει το περπάτημα 
στην καθημερινή του μετακίνηση.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για δημότες (έως 30 άτομα) γίνονται 
στο Τμήμα Τουρισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tourismveria@
gmail.com.

Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδα Κινητικότητας μα-
θητές Δημοτικών και Γυμνασίων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του 
Δήμου Βέροιας «Συνδυάζουν και Μετακινούνται» από τις κοινότητες 
προς το ιστορικό κέντρο της Βέροιας, συμμετέχοντας στο πρόγραμ-
μα «Γνωρίζουμε την πόλη μας, περπατώντας!».

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας 
(ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 θα γίνει 
ολιγόωρη διακοπή νερού από την ώρα 09:00 έως 14:30, στην δεξιά 
μεριά (με κατεύθυνση Βέροια προς Μακροχώρι) της  Κοινότητας Μα-
κροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω νέων συνδέσεων και ακύρωση του 
παλαιού δικτύου ύδρευσης.  

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των 
απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν 
προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα 
με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπο-
λίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προσπάθει-
ες ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν το γρηγορότερο δυνατόν.  Η 
ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολι-
γόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

Διακοπή νερού, λόγω νέων συνδέσεων
 και ακύρωση του παλαιού 

δικτύου ύδρευσης στο Μακροχώρι 

Συνήγορος του Καταναλωτή:
Κατά 300% αυξήθηκαν οι καταγγελίες 

για διαφορές πολιτών 
με παρόχους ρεύματος και Τράπεζες

Κατά 300% αυξήθηκαν οι 
αναφορές για τον κλάδο της 
ενέργειας στον Συνήγορο του 
Καταναλωτή το πρώτο εξάμη-
νο του 2022, σε σχέση με το 
2021.

Αυτό προκύπτει από τις 
δηλώσεις του Συνηγόρου του 
Καταναλωτή, Λευτέρη Ζαγο-
ρίτη, κατά τη διάρκεια της πα-
ράδοσης στον Πρόεδρο της 
Βουλής Κωνσταντίνο Τασού-
λα, της ετήσιας έκθεσης της 
Ανεξάρτητης Αρχής που αφο-
ρά στα πεπραγμένα του 2021.

Επίσης ο Συνήγορος του 
Καταναλωτή υπογράμμισε ό-
τι «θεωρεί επιβεβλημένη την 
προσπάθεια από όλους για 
την εξοικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας και παράλληλα την 
επίσπευση της εγκατάστασης 
“έξυπνων” μετρητών παντού. 
Μέχρι τότε πρέπει να πα-
ρέχεται η δυνατότητα στους 
καταναλωτές ηλεκτρονικής ή 
τηλεφωνικής καταχώρισης των ενδείξεων κατανάλωσης ώστε οι προ-
μηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Δι-
ανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) να εκδίδουν εκκαθαριστικούς 
λογαριασμούς σε μηνιαία βάση».

Συγκεκριμένα κατά την παράδοση, ο κ. Ζαγορίτης δήλωσε:
«Η περυσινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από την πολύ μεγάλη, κατά 

77%, αύξηση των υποθέσεων του κλάδου της ενέργειας. Υποβλήθηκαν 
αναφορές καταναλωτών όχι μόνο για κατεξοχήν οικονομικής φύσεως 
διαφορές, αλλά κυρίως για θέματα πλημμελούς προσυμβατικής ενημέ-
ρωσης και αδιαφάνειας χρεώσεων, εξαιτίας του ανεξέλεγκτου και αυθαί-
ρετου τρόπου ενεργοποίησης της λεγόμενης ρήτρας αναπροσαρμογής 
από αρκετούς προμηθευτές ενέργειας στις συνδέσεις κυμαινόμενου 
τιμολογίου. Το πρόβλημα διογκώθηκε όχι μόνο επειδή εκτοξεύτηκαν οι 
χρεώσεις κατανάλωσης προς τα πάνω, προκαλώντας ιδιαίτερες δυσκο-
λίες στα νοικοκυριά για την εξόφληση υπέρογκων λογαριασμών, αλλά 
και διότι επήλθε σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Το 2022 (α΄εξάμηνο) η κατάσταση επιδεινώθηκε αφού oι αναφορές 
αυξήθηκαν στον κλάδο της ενέργειας σχεδόν κατά 300% σε σχέση με 
το 2021.

Η Αρχή απηύθυνε σειρά συστάσεων προς προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας σχετικά με τις αθέμιτες και αδιαφανείς εμπορικές πρακτικές 
τους αλλά και προκειμένου να τηρείται η νομιμότητα κατά την μετατρο-
πή των συμβάσεων και την εφαρμογή των ρητρών αναπροσαρμογής, 
ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια Υπουργεία και τη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για τα τεράστια προβλήματα στο χώρο 
της ενέργειας , προκειμένου να προχωρήσουν στις ενέργειές τους σύμ-
φωνα με την αρμοδιότητα τους.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή θεωρεί επιβεβλημένη την προσπά-
θεια από όλους για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και παράλ-

ληλα την επίσπευση της εγκατάστασης “έξυπνων” μετρητών παντού. 
Μέχρι τότε πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές 
ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής καταχώρισης των ενδείξεων κατανάλωσης 
ώστε οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και ο Διαχειριστής Ελληνι-
κού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) να εκδίδουν 
εκκαθαριστικούς λογαριασμούς σε μηνιαία βάση.

Μεγάλος αριθμός αναφορών υποβλήθηκαν και για τον τραπεζικό 
τομέα, όπου τα φαινόμενα μη εγκεκριμένων/παράνομων ηλεκτρονικών 
τραπεζικών συναλλαγών (μέσω phishing) πολλαπλασιάστηκαν ανη-
συχητικά. Η Αρχή προέβη σε δημόσιες ανακοινώσεις εφιστώντας την 
προσοχή των καταναλωτών, αλλά και σε σχετικές συστάσεις προς τις 
τράπεζες για τη λήψη αυξημένων μέτρων επιμέλειας αλλά και την ανα-
βάθμιση του λογισμικού και των μέτρων ασφαλείας από πλευράς τους 
ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές -πελάτες τους.

Το 2021, ο Συνήγορος του Καταναλωτή δέχθηκε 11.916 αναφορές, 
εκ των οποίων οι 509 απευθύνθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατανα-
λωτή, σπάζοντας το φράγμα των 100.000 υποθέσεων (105.344) από 
την έναρξη της λειτουργίας του. Διατήρησε και τη χρονιά αυτή υψηλή 
την ποιότητα των διαμεσολαβητικών υπηρεσιών του προς τους κατανα-
λωτές, αφού η επίλυση των υποθέσεων ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 
83%.

Η συγκράτηση των αναφορών το 2021 σε σχέση με το 2020 μετα-
τράπηκε σε αύξηση το 2022 και μάλιστα όπως προκύπτει από τα μέχρι 
τώρα στατιστικά δεδομένα η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 29% και οφείλε-
ται στην εκτόξευση, δυστυχώς, των αναφορών που σχετίζονται με τον 
κλάδο της ενέργειας».

Τον κ. Ζαγορίτη, συνόδευσαν η αναπληρώτρια Συνήγορος του Κα-
ταναλωτή Βασιλική Μπώλου και ο βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή 
Ευθύμιος Τσίγκας.

Πηγή: ΑΠΕ



Με το σύνθημα με νέα ματιά για νέα μάτια ξεκίνησε και ολοκληρώ-
θηκε με πολύ μεγάλη συμμετοχή το 14ο Φεστιβάλ Βέροια, Εύηχη πόλη! 
Χαρακτηριστικό της και φέτος ήταν η ποικιλία των ακουσμάτων, με 
απεύθυνση σε κάθε ηλικιακή ομάδα και σε κάθε μουσικό ενδιαφέρον.

Το τριήμερο ξεκίνησε με την Πατινάδα των Balkan Melody. Οι δρόμοι 
κι η αγορά πλημμύρισαν με τους ήχους των χάλκινων που με τη συμμε-
τοχή χορευτών του Τμήματος Λαογραφίας της ΚΕΠΑ αλλά και πολλών 
περαστικών που ακολούθησαν έδωσαν τον πανηγυρικό χαρακτήρα 
της διοργάνωσης στην έναρξη. Στις 7.30μ.μ. στον αύλειο χώρο του 
Βυζαντινού Μουσείου, χώρο που παραχώρησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό, η Ορχήστρα τοξοτών εγχόρδων ΒΙΟ-
ΛΙΩΝΕ του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας  πραγματικά εντυπωσίασε, κρατώντας το ενδιαφέρον 
του κοινού, που γέμισε το χώρο. Στις 8.30μ.μ., στην ασφυκτικά γεμάτη 
από κόσμο Πλατεία της Ελιάς με τους ΜΠΛΕ,   συγκρότημα αγαπητό σε 
μικρούς και μεγάλους με μια Τζώρτζια ,  δυναμική όπως πάντα κι ένα 
κοινό να τραγουδά και να χορεύει ασταμάτητα. Η πρώτη μέρα έκλεισε 
με τους αδελφούς Στρατάκη, Γιώργο και Νίκο, που με την υποστήριξη 
και τη συμμετοχή του Συλλόγου Κρητικών Ημαθίας, έδωσαν  στην Πα-
λιά Εβραϊκή Συνοικία με το λαούτο και το βιολί τους μια βραδιά που η 
πόλη θα θυμάται για χρόνια και για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα αλλά 
και για την κοσμοσυρροή, που κυριολεκτικά έπνιξε το χώρο.

Δεύτερη μέρα Εύηχης πόλης και την βραδιά με την μεγάλη πανσέ-
ληνο η Συμφωνική Ορχήστρα Jazz Βορείου Ελλάδος, αποτελούμενη 
από είκοσι και πλέον μουσικούς κι ερμηνευτές,  υπό την καλλιτεχνική 
διεύθυνση και επιμέλεια, τού γνωστού αρχιμουσικού και μαέστρου, 
Καθηγητή Συγκριτικής Μουσικολογίας Μιχαήλ Α. Χατζηαναστασίου, 
παρουσίασαν στην πλατεία Ωρολογίου το μουσικό συμφωνικό σύνολο 
Mediterranean Ensemble of Jazz ένα μουσικό ταξίδι αναμνήσεων με 
τίτλο: Full moon concert. Το ενθουσιώδες χειροκρότημα απέδειξε ότι 
ήταν πολύ καλή επιλογή. Η βραδιά έκλεισε στην Εβραϊκή συνοικία με 
μια  μοναδική παράσταση, με επίκεντρο τις μουσικές παραδόσεις της 
Μικρασίας και του Αιγαίου. Ο συνθέτης, δεξιοτέχνης στο ούτι και δά-
σκαλος παραδοσιακής μουσικής Χρήστος Τσιαμούλης, συναντήθηκε 
μουσικά με την σπουδαία τραγουδίστρια Καίτη Κουλιά και ως αποτέλε-
σμα ήταν να ξυπνήσουν  μνήμες παντρεύοντας το χτες με το σήμερα.

Η τρίτη και τελευταία μέρα ξεκίνησε υπό το φως του δειλινού στο 
πάρκο των Αγίων Αναργύρων με το νεοσύστατο ορχηστρικό σύνο-
λο του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας που 
παρουσίασαν έργα των Vivaldi A., Mendelssohn F., Villoldo A.G., 
Rodriguez M., με σολίστ τους Μέλλιο Ορέστη (κλασική κιθάρα) και 
Σαρκατζή Χρήστο (κλασική κιθάρα), υπό τη διεύθυνση της Μοχάμετ 
Νάντιας. Τη σκυτάλη πήρε η ορχήστρα  των ARTGUITARISTAS του 
Δημοτικού Ωδείου Βέροιας της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας που υπό την 
διεύθυνση του Πέτρου Ρίστα παρουσίασαν ρεπερτόριο που περιλάμ-
βανε έργα των As .Piazzolla, Ol Bensa N Rota R Aubry Μ. Χατζιδάκι Π. 
Ρίστα G. Bregovic και άλλων συνθετών. Οι δύο ορχήστρες που κατα-
χειροκροτήθηκαν, απέδειξαν την εξαιρετική δουλειά που συμβαίνει στο 
Δημοτικό Ωδείο μας! Η Εύηχη πόλη έκλεισε αυλαία με την αγαπημένη 
μας Μαρίζα Ρίζου μας που μας  έβγαλε «Μαζί Της Στο Φως» Στην πλα-
τεία Ωρολογίου, η οποία «πλημμύρισε» από κόσμο που προσήλθε να 
απολαύσει την μοναδική ερμηνεύτρια, οι φωνές των παρευρισκομένων 
ξεσήκωσαν την πόλη!

Παράλληλα με τις συναυλίες οι φωτογράφοι της φωτογραφικής 
ομάδας Βέροιας Αντίθεσις εξέθεσαν τις φωτογραφίες τους στο Πάρκο 
της Ελιάς και των Αγίων Αναργύρων πάνω στο θέμα ”Αρνητικό;”  αφή-
νοντας αποκλειστικά και μόνο θετικές εντυπώσεις!

Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας στήριξε τη νέα δράση της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί «Ένα απ΄ τον καθένα!», ώστε να συγκεντρωθεί Ένα (1 
ευρώ) απ’ τον καθένα, για την υποστήριξη των ανηλίκων παιδιών της 
Πρωτοβουλίας κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας ευχαριστεί: τους αντιδημάρχους κ. Πα-
παδόπουλο και κ. Τσαχουρίδη και το προσωπικό των Αντιδημαρχιών 
Καθαριότητας και Τεχνικών για τη στήριξή τους. Την Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Ημαθίας και ιδιαίτερα την διευθύντρια κ. Αγγελική Κοτταρίδη 
για την άριστη συνεργασία μας στη συναυλία στο Βυζαντινό Μουσείο. 
Το επιτελείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, το Τμήμα Τροχαία 
Βέροιας, το Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας για τη 
συμβολή τους στην ασφαλή διεξαγωγή των δράσεων του Φεστιβάλ. Τα 
ΜΜΕ ενημέρωσης για την ακούραστη συμβολή τους στην προβολή της 
Εύηχης πόλης. Ευχαριστούμε τους μαθητές του τμήματος φωτογραφί-
ας θεάτρου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, Δαμιανό Γκρίτζαλη, Σοφία Δαμια-
νίδου, Στέλλα Ζημαντάκου, Ευαγγελία Ιωαννίδου, Χάρη Κουρουζίδη, 
Μαρία Κούτρα, Κώστα Παπακότα, Κατερίνα Στριάκα, Δάφνη Τσολάκη 

και Μιχάλη Χασιώτη, που αποτύπωσαν φωτογραφικά τις στιγμές της 
Εύηχης πόλης 2022, υπό την καθοδήγηση του δασκάλου τους Τάσου 
Θώμογλου. Τον Σύλλογο Κρητικών Ημαθίας για την συμμετοχή τους 
στον παλμό της βραδιάς με τους αδελφούς Στρατάκη. Τους χορευτές 
του Τμήματος Λαογραφίας της ΚΕΠΑ, που υπό την καθοδήγηση του χο-
ροδιδασκάλου τους κ. Σάκη Σταυρίδη ξεσήκωσαν την πόλη της Βέροιας 
κατά τη διάρκεια της πατινάδας έναρξης.

Ιδιαίτερα την ομάδα των εργαζομένων που ακούραστα συνέβαλαν 
στην επιτυχία της διοργάνωσης. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ απευθύνεται 
στον κόσμο που παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις και τις πλαισίωσε με 
αγάπη, πάθος κι ενθουσιασμό!

Ραντεβού στην Βέροια, Εύηχη πόλη 2023!

Εκ της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέ-
δαση.

• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

MINIONS 2: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥ (Μετα-
γλ στα Ελληνικά) 

Προβολές στην αίθουσα 1 
Προβολές στην Αίθουσα 1 με κλιματισμό : 

Σάββατο 24/9 – Κυριακή 25/9 στις 18.00

Σκηνοθεσία: Kyle Balda
Σενάριο: Brian Lynch & Matthew Fogel
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Steve 

Carell, Pierre Coffin, Taraji P. Henson, Jean-Claude Van 
Damme, Dolph Lundgren, Lucy Lawless, Danny Trejo, Julie 
Andrews, Russell Brand, Alan Arkin, Michelle Yeoh

ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ   (Χρυσό Φοίνικα φεστιβάλ 
Καννών)

TRIANGLE OF SADNESS
Ταυτόχρονες προβολές και στην Αίθουσα 1 και στην Θε-

ρινή:
Στη Χειμερινή Αίθουσα 1: Κάθε μέρα στις 20.30
Στην Θερινή αίθουσα: Πέμπτη 22/9 – Παρασκευή 23/9 - 

Σάββατο 24/9 - Κυριακή 25/9 στις 20.30   
(τελευταία εβδομάδα Θερινών προβολών)

Ο βραβευμένος με τον Χρυσό Φοίνικα Σουηδός σε αντι-
καπιταλιστική (λογο)διάρροια. H νέα ταινία του Ρούμπεν 
Εστλουντ (ήδη βραβευμένου με τον Χρυσό Φοίνικα για το 
«Τετράγωνο»), γυρισμένη κατά το ήμισυ στην Ελλάδα, ως 
ελληνική συμπαραγωγή.

Σκηνοθεσία: Ruben Ostlund
Σενάριο: Ruben Ostlund
Ηθοποιοί: Thobias Thorwid, Charlbi Dean, Jiannis 

Moustos, Vicki Berlin, Dolly De Leon, Alicia Eriksson, Woody 
Harrelson, Amanda Walker, Harris Dickinson

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     22/9/22 - 28/9/22

ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΕΥΗΧΗ ΠΟΛΗ 2022 
– ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ



Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης βρέθηκε ο Τάσος Μπαρτζώκας, όπου και συνάντησε 
τον Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ν. 
Νικολαΐδη και τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. 
Αθανάσιο Αλατζόγλου, προκειμένου να θέσουν μεταξύ τους, τις 
βάσεις συνεργασίας για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων 
στην Ημαθία, ενόψει και της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο Βουλευτής ζήτησε να ενημερωθεί για τυχόν κενά σε δασκά-
λους και καθηγητές, κατόπιν και της ολοκλήρωσης των μόνιμων 

διορισμών και των τοποθετήσεων αναπλη-
ρωτών, ώστε να θέσει τα ζητήματα στην 
Υπουργό, κ. Κεραμέως και να καλυφθούν 
το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, ενημερώθηκε για θέματα 
χρηματοδότησης που καλύπτουν τις πά-
γιες λειτουργίες των σχολείων και συζήτη-
σε για τους τρόπους, με τους οποίους θα 
μπορούσε να συνδράμει σε αύξηση των 
πόρων, ιδίως εν μέσω συνεχόμενων τιμα-
ριθμικών αυξήσεων.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας εστίασε και στο 
ζήτημα των ελλείψεων σε προσωπικό πα-
ράλληλης στήριξης, καθώς τον απασχολεί 
ιδιαίτερα η ισότιμη εκπαίδευση, η ομαλή 
ένταξη και η κοινωνικοποίηση των παιδιών 
με αναπτυξιακά θέματα και δεσμεύτηκε να 
εξαντλήσει τις δυνάμεις του στην αποκατά-
σταση των προβλημάτων.

Δεσμεύτηκε επιπλέον, να προωθήσει 

τις προτάσεις των Διευθυντών για νομοθετικές ρυθμίσεις, που 
αφορούν την αποτελεσματικότητα του σχολικού πλαισίου. 

Ο Βουλευτής συνομίλησε και με τα στελέχη της διοίκησης της 
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναγνωρί-
ζοντας την πολύτιμη συμβολή τους στην υλοποίηση των μεταρ-
ρυθμίσεων, που προωθεί η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
και συγχαίροντας τους για το έργο τους.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΒΑΡΒΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευάγ-

γελου και της Ευαγγελίας, το γένος Μα-
γουλά, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΠΕΪΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του 
Δημητρίου και της Χριστίνας, το γένος 
Τσέου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 

κατοικεί στην Αγ. Μαρίνα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αναργύρων Βέροιας.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΕΝΩΣΗ–ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

Ο Γιώργος Βράχας 
υποψήφιος στην Ημαθία

Με τιμή και χαρά ανακοινώνουμε την 
υποψηφιότητα του κου Γεωργίου Βράχα 

στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας.
Ο Γιώργος Βράχας γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και κατοικεί 

στον Σταυρό. Σπούδασε στην Σχολή Νάουσας ηλεκτρολόγος και θήτευσε 
ως στρατεύσιμος στο Υ/Β Παπανικολής με θητεία 24 μηνών στο κέντρο 
του υποβρυχίου. Εργάσθηκε ως τεχνικός διευθυντής σε γνωστό ξενοδο-
χείο και αυτή την περίοδο δραστηριοποιείται στην κατασκευή μηχανημά-
των επεξεργασίας καπνού.

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε καλό αγώνα και καλή επιτυχία.

Δικογραφία για τραπεζικές 
αναλήψεις με κλεμμένες κάρτες

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 
ημεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, τον περασμέ-
νο Αύγουστο σε περιοχή της Ημαθίας, διέρρηξε το όχημα ενός ημεδαπού, 
από όπου αφαίρεσε 4 τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποίησε 
αναλήψεις χρηματικών ποσών ύψους 1.170 ευρώ.

Επιμελητήριο Ημαθίας:  Διαγραφή 
Μελών από το Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.

Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελη-
τηρίου Ημαθίας ενημερώνει τα μέλη 
του ότι την  7/10/2022 παρέρχεται η 
εξάμηνη προθεσμία από την ψήφιση 
του Νόμου 4919/2022, με τον οποίο 
θεσπίστηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο 
για την λειτουργία του Μητρώου και 
των υπηρεσιών ΓΕΜΗ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 58, «εντός 
6 μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, όσοι είναι εγγεγραμμένοι 
στο Γ.Ε.ΜΗ. και δεν είναι υπόχρε-
οι εγγραφής σε αυτό, εξαιρουμένων 
των αγροτικών συνεταιρισμών της 
παρ.4 του α. 16, διαγράφονται αυτο-
δίκαια από το Γ.Ε.ΜΗ.».

Τα μέλη που έχουν υποχρέωση 
εγγραφής αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 16 του Ν. 4919/2022. Όλα τα υπόλοιπα φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή άτυπες μορφές νομικών προσώπων που δεν αναφέ-
ρονται στο άρθρο 16 του ανωτέρω νόμου, θα διαγραφούν αυτόματα από το Τμήμα Υποστήριξης 
και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείστε, εφόσον επιθυμείτε να παραμείνετε εγγεγραμμένοι στο 
Γ.Ε.ΜΗ., όπως προβείτε είτε σε επικαιροποίηση των στοιχείων σας στο Γ.Ε.ΜΗ. ή σε επιλογή 
νομικής μορφής.

Πρόσκληση

Οι εκδόσεις Κέδρος, το βιβλιοπωλείο 
Ηλιοτρόπιο και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων 
Ημαθίας σας προσκαλούν στην παρου-
σίαση του βιβλίου του Γιάννη Μανέτα H 
στιγμή και το στίγμα την Τετάρτη 21 Σε-
πτεμβρίου 2022 στις 7.30 μ.μ. στον Πο-
λυχώρο Ελιά (Sala Ελιάς, Βέροια).

Ομιλητές θα είναι ο Μίλτος Χειμωνί-
δης, η Δέσποινα Καρυπίδου και ο Γιάννης 
Μανέτας.

Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ο Τάσος Μπαρτζώκας
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(επαναπροκήρυξη από ΣΟΧ 1/2022) 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-

νου χρόνου.
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου,  ενός  (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών του Δήμου Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια Ν. Ημαθίας και συγκεκριμένα 
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσό-
ντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 

ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση 
δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Δήμος Βέροιας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικού, 
Γραφείο Προσωπικού, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59132 Βέροια, απευθύνοντάς την υπό-
ψη κας Κυριακής Καλιάνη (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50629). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των 
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά 
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση υποβολής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συ-
μπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 
(10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο 
δικτυακό τόπο του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr) καθώς και στο κατάστημα του Δήμου Βέ-
ροιας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η 
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυ-
τή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη),  τότε η λήξη της προθεσμίας 
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία 
μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.veria.gr)  β) 
Στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την 
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Ενημερωτική Πύλη – Μετάβαση Πολίτες  Έντυπα – 
Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.
gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ 
θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Ενημερωτική Πύλη – Μετάβαση Πολίτες 
 Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν 
αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που 
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ 
απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι α-
πολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την 
ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικα-
θίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας 
ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης 
των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχο-
λούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσε-
ως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώ-
λυμα της οκτάμηνης απασχόλησης, πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων 
τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην 
οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη 
διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχο-
ληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 2 του Ν. 
4765/2021. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική 
απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση 
εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω 
περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από 
τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά 
εγγραφής τους σε αυτόν. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτη-
μα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκ-
δοσης «10-6-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για 
τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ 
2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογού-
μενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές 
ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, 
μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας 
διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλα-
δή: Κεντρική σελίδα Ενημερωτική Πύλη – Μετάβαση  Πολίτες  Έντυπα – Διαδι-
κασίες  Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

                                      
Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΖ7ΚΩ-

9Ο-Ν0Η), στο www.veria.gr καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας μαζί 
με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με 
σήμανση έκδοσης «10-6-2021», από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται 
για τα κατά νόμο τυπικά προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά που πρέπει να υποβάλουν.                             

                    
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Ευχαριστίες σε όσους 
συνετέλεσαν και συνέβαλαν 

στην παρουσίαση της 
παράστασης Catct (19)22

Μεγάλη η χαρά να βρίσκομαι καλλιτεχνικά στην 
πόλη μου. Όχι όμως μόνο χάρη στο κοινό, στο οποίο 
βρίσκονται πολλοί αγαπημένοι μου άνθρωποι και είναι 
μεγάλη η συγκίνηση να παίζω για εκείνους. Ακόμη 
μεγαλύτερη είναι η χαρά, χάρη σε όλους όσους συνέβα-
λαν στο αποτέλεσμα με ιδιαίτερο μεράκι, όλους εκείνους 
που βοήθησαν να γίνει η δουλειά μας με τον καλύτερο 
τρόπο και διευκόλυναν το έργο μας. 

Χωρίς την υποστήριξη της ΚΕΠΑ και του ΔΗΠΕΘΕ 
Βέροιας τίποτα δε θα ήταν το ίδιο. Απόδειξη πως, όταν 
οι φορείς του τόπου συμπράττουν, το αποτέλεσμα είναι 
υπέρ του πολιτισμού. Μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα 
Ρίζο, την Κατερίνα Γρηγοριάδου, τον Τάσο Θώμογλου 
την Ειρήνη Σαββίδου και όλο το προσωπικό ΚΕΠΑ και 
ΔΗΠΕΘΕ που στελέχωσε αυτή μας την προσπάθεια. Ο 
Γιώργος Βέγγος και ο Αλέξανδρος Καροτσέρης υπήρ-
ξαν βασικοί συντελεστές στην παράστασή μας και τόσο 
εγώ όσο και η υπόλοιπη ομάδα τους ευχαριστεί ιδιαιτέ-
ρως. Έβρισκαν λύση ακόμη και όταν δεν ήταν στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων τους, ήταν μαζί μας κάθε στιγμή. 
Μακάρι να νιώθαμε τέτοια ασφάλεια και εμπιστοσύνη 
σε κάθε δουλειά!

Ευχαριστούμε, επίσης, την Εύα Κοντογουλίδου από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων, με την οποία ήμασταν σε 
διαρκή επικοινωνία και συνεργαστήκαμε άψογα, όπως 
επίσης και το προσωπικό του μουσείου που άντεξε τις 
μεταμεσονύκτιες πρόβες μας.

Δεν μπορώ να παραλείψω τις οικογένειες και τους 
φίλους που στάθηκαν δίπλα μας, το «Παλιό Ποδήλατο», 
το τυπογραφείο KLIMAX, τους χορηγούς επικοινωνίας 
μας, για την ιδιαίτερη θέρμη με την οποία παρουσίασαν 
τη δουλειά μας, τον Παύλο Τσανακτσίδη και τους συνερ-
γάτες του για το βίντεο της παράστασης και φυσικά τα 
κορίτσια μας, τη Χάρη Αξούριστου, τη Ζαχαρένια Κιατί-
πη, την Αθανασία Χαμπίδη από την ερασιτεχνική θεα-
τρική ομάδα του ΔΗΠΕΘΕ και τις μικρές μας φίλες πια, 
από το 1ο Γυμνάσιο, τη Φαίη Μπαλατσούκα, τη Φρει-
δερίκη Σαραφίδου, τη Μαρία Σιαφαρίκα, την Κατερίνα 
Σιδηροπούλου και την Άννα Τσουρή, αλλά και τη Σοφία 
Στριμπίνου που ήταν μαζί μας στις πρόβες και δεν κα-
τάφερε να συμμετέχει τελικά στην παράσταση, όπως 
επίσης και τις οικογένειες τους, τις καθηγήτριές τους και 
τον διευθυντή του 1ου Γυμνασίου, Κώστα Τσικερδάνο, 
για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη να συμμετέχουν τα 
παιδιά στο πρόγραμμά μας. 

Την υπόλοιπη ομάδα, την έχω ευχαριστήσει πολλά-
κις. Την τύχη μου ίσως παρέλειψα να ευχαριστήσω που 
τους έφερε κοντά μου! κ. Κοτζαερίδη, άλλη μια φορά 
συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας και για τη συλ-
λογή του υλικού.  

Εις τα επόμενα, λοιπόν! 
Αθηνά Χατζηαθανασίου

Σκηνοθέτης
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  3/ 2022

(επαναπροκήρυξη από ΣΟΧ 1/2022) 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου,  ενός  (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βέροιας, που 
εδρεύει στη Βέροια Ν. Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101 Δήμος Βέροιας Βέροια
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ (Σαρώθρου)-

110 HP

8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 

θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

Ομάδας Ι΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 

μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 4ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα 

Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 

(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 

θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

(*).  

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών 

Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ 

του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη 

άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 

της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – 

χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και εμπειρίας.

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 

απόφαση 3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

Ομάδας Ι΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 

μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 4ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα 

Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 

(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει 

(*).  

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 

σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο 

οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 

της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 

θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 

μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 

απόφαση 3486/1979).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, 

εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία 

κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 

από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο 

κριτήριο της εμπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1.  Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του Π.Δ. 22/1976 (ΦΕΚ 

6/τ.Α΄/12-1-1976).

2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να 

ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει 

(παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που 

υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν 

αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης 

ημεδαπής.

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
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Σημείωση: Οι εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του άρθρου 37 
του Ν. 4765/2021, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 

θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

– χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και εμπειρίας.

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 

απόφαση 3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

Ομάδας Ι΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 

μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 4ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα 

Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 

(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 

Σχολής του Ν.Δ. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, 

μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική 

απόφαση 3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

Ομάδας Ι΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή 

μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 4ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα 

Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 

(ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 



Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18/9 στις 11π.μ. η 20η Λαμπαδηδρομία. Παιδιά και Γονείς συμμετείχαν 
στην διάδοση της «Φλόγας της Αγάπης» με μεγάλη χαρά!!!!Ο χώρος του φράγματος του Αλιάκμονα γέμισε 
με κόσμο!!Δόθηκαν μετάλλια, μπλουζάκια και καπέλα σε όλους τους συμμετέχοντες! Δεν υπάρχουν αρκετά 
ευχαριστώ για να πούμε σε όλους όσους μας έκαναν την τιμή και βρήκαν λίγο χρόνο για να έρθουν στην εκ-
δήλωσή μας.!!Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Σοφία Υφαντίδου πρωταθλήτρια επτάθλου η οποία άναψε τον 
βωμό, κ. Ζώτο Θεολόγο Γενικό Γραμματέα της ΠΟΣΕΑ για την παρουσία του και ιδιαίτερα για την προσωπική 
του χορηγία προς τον σύλλογο μας, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατήρ Παύλο Μπρούγκρα εκπρό-
σωπο του Μητροπολίτη Βέροιας, τον πρόεδρο της ΚΑΠΑ κ. Δέλλα Θανάση, 
τον κ. Ασλανίδη Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον εκπρόσωπο Περιφέρειας κ. Τρια-
νταφυλλίδη, τον βουλευτή της Ν.Δ. κ. Μπαρτζώκα Αναστάσιο, την πρόεδρο του 
Συλλόγου Βεργίνας «Αιγές» κ. Μανωλίδου Ευδοξία, τον πρόεδρο του Συλλόγου 
Εύξεινος Λέσχη κ. Τομπουλίδη Νίκο, τον πρόεδρο του Μορφωτικού Αθλητικού 
Συλλόγου Βέροιας «Καλλιθέα « κ. Τοπαλίδη Κωνσταντίνο, τον πρόεδρο του 
Συλλόγου Νησίου Ημαθίας κ. Πατρίκα Παναγιώτη, τον πρόεδρο του Συλλόγου 
Πλατέως «Βαρασός», την πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταύρου του Περι-
φερειακού τμήματος Βέροιας κ. Βιβή Γκουντή-Δουγέρογλου, τον εκπρόσωπο του 
Όραμα Ελπίδας κ. Ιατρόπουλου Αντώνη, τον Διευθυντή της ΔΕΗ Αλιάκμονα κ. 
Καραντουμάνη Τριαντάφυλλο, τους χορηγούς μας τον κ. Νούσια Αντώνη για τα 
ντόνατς, τον κ. Χρυσοδουλίδη Σάββα για τα τσουρεκάκια και τα σουπερμάρκετ 

Μασούτης για τα νερά και τους χυμούς, την κλινική «Ευαγγελισμός» για την προσφορά του ασθενοφόρου και 
την κ. Κική Τριανταφυλλίδου για τον συντονισμό της λαμπαδηδρομίας.

Και πάνω απ’ όλα τους εθελοντές μας για την συμμετοχή τους!!
Σας ευχαριστούμε πολύ με την ελπίδα να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί στο ίδιο μέρος του χρόνου!!!!
Η εθελοντική αιμοδοσία είναι το μεγαλείο που κρύβουμε μέσα μας, ο Σεβασμός στη Ζωή!!Μη διστάσετε να 

γίνετε εθελοντές αιμοδότες!!!
ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ!!!ΔΩΣΕ ΖΩΗ!!!
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Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Πρόσκληση προς τους τοπικούς 

συλλόγους για συμμετοχή 
στην “Γιορτή Πίτας” 

 
Η Κοινω -

φελής Επιχεί-
ρηση προτίθε-
ται να πραγ-
ματοποιήσε ι 
την καθιερω-
μένη ”ΓΙΟΡΤΗ 
Π ΙΤΑΣ”  την 
Κυριακή 9 Ο-
κτωβρίου.

Π α ρ α κ α -
λ ο ύ ν τ α ι  ο ι 
Πολ ι τ ισ τ ι κο ί 
Σύλλογοι του 
Δήμου Αλε -
ξάνδρειας που ενδιαφέρονται, να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία της 
επιχείρησης (οδός Βεροίας- Δημοτικό Κολυμβητήριο) έως την Παρασκευή 
23/09/2022.

Τηλ. 23330 53450 και email: keda@alexandria.gr

Σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 
Δένδρων Νάουσας με χαρά διοργανώνει την ετήσια συνάντηση 
του έργου «Ανθεκτικότητα οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργει-
ών της Μεσογειακής λεκάνης στην κλιματική αλλαγή» (Fruit Crop 
Resilience to Climate Change) με το ακρωνύμιο «FREECLIMB», 
PRIMA που θα γίνει τη Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Οκτωβρίου, στο ξενο-
δοχείο ‘Αιγές Μέλαθρον’ στη Βέροια. 

Στη συνάντηση θα παρευρεθούν 22 ερευνητές από 15 ερευνη-
τικούς φορείς από την Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, 
Τυνησία, Αλγερία, Αίγυπτο και Μαρόκο. 

Ο βασικός στόχος του έργου ‘FREECLIMB’ είναι η διεύρυνση 
της διαθεσιμότητας γενετικού και βελτιωτικού υλικού, η αξιολόγη-
ση τοπικών ποικιλιών ανθεκτικών στα προβλεπόμενα μελλοντικά 
κλιματικά σενάρια για την περιοχή της Μεσογείου, καθώς και η πα-
ροχή μιας σειράς εργαλείων ικανών να επιταχύνουν τη δημιουργία, 
τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση ανθεκτικών ποικιλιών. Το έργο 
αφορά έξι είδη φρούτων (ροδακινιά, βερικοκιά, αμυγδαλιά, αμπέλι, 
ελιά και εσπεριδοειδή).  Η ροδακινιά μελετάται ως φυτό μοντέλο 
λόγω της διαθεσιμότητας της συλλογής ροδακινιάς  RefPop (400 
γενότυποι, 1200 δένδρα), που συγκεκριμένα σχεδιάστηκε για το 

παρόν έργο, και σε εταίρους του έργου (Νάουσα / Ελλάδα; Ίμολα 
/ Ιταλία και Λέριδα / Ισπανία). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες για το έργο FREECLIMB στην ιστοσελίδα https://
primafreeclimb.com/

Κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας εργασιών, Τρίτη 4 Οκτωβρίου, μετα-
ξύ 09:00-13:00 παρουσιάζονται τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου 
και είναι προσκεκλημένοι να παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Η οργάνωση υλοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Βέροιας. 
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στους χορηγούς που υποστήριξαν 
τη διοργάνωση: Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών 
Ν. Ημαθίας, Agro Q Γεωπονικές υπηρεσίες, Scientact εφαρμογές 
τεχνολογίας, Τσεσμελής Φυτώρια, Fytofarm Νικολαΐδης φυτοφάρ-
ματα, Εμμανουηλίδης κατασκευές θερμοκηπίων, Σαράντης αρδευτι-
κά και Χατζηπαυλίδης χρώματα-σιδηρικά.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα της συνάντησης μπορείτε να το ανα-
κτήσετε στον σύνδεσμο: https://pomologyinstitute.gr/wp-content/
uploads/2022/09/2022-Annual-meeting-Program.pdf

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής 
Δρ Παυλίνα Δρογούδη
Διευθύντρια Ερευνών

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Νικομήδειας Ημαθίας:
 20η Λαμπαδηδρομία της «ΑΓΑΠΗΣ»

ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

FREECLIMB 2022- Ετήσια Συνάντηση



Στις 16 Οκτωβρίου 2022
τα 25α «Κωνσταντινίδεια»

στο ΔΑΚ της Νάουσας

Με ανακοίνωση το Δ.Σ της ΓΕ Νάουσας κάνει γνωστή την ημε-
ρομηνία των αγώνων στίβου «Κωνσταντινίδεια» .

Αναλυτικά
16 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ 2022 και ωρα 15.00....η Γ. Ε. Ναουσας μαζι 

με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κ. Μακεδονιας υπο την αιγίδα του ΔΗΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ διοργανώνει τα 25α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΕΙΑ 2022.. Προς 
τιμήν του ευεργέτη - δωρητή ΑΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ. Σας 
περιμενουμε
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Στην κλήρωση που 
έκανε ο Μπλέ-
νταρ Κόλα και 

παρουσίασε η Ζέτα 
Θεοδωρακόπουλου, 
δεν συμμετείχε η Ξάνθη 
που παραιτήθηκε, ενώ 
μπήκε κανονικά στην 
κληρωτίδα ο Εργοτέλης.

Αξίζει σημειωθεί ότι ο Ιωνικός 
Ιωνίας πέρασε χωρίς αγώνα στην 
3η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας 
μετά την παραίτηση του Αστέρα 
Τριποτάμου και στην τρίτη φάση 
θα αντιμετωπίσει τον νικητή του 
αγώνα ΑΕΡ Αφάντου Ρόδου-Δια-
γόρας Βραχνεΐκων Αχαΐας

.Η ΒΕΡΟΙΑ κληρώθηκε να α-
ντιμετωπίσει στην 3η φάση μια 
άλλη ομάδα της SL2 και συγκε-
κριμένα τον Κισσαμικό εντός έ-
δρας, ενώ αν προκριθεί θα τεθεί 
αντιμέτωπη με τον Θεσπρωτό 
στην Ηγουμενίτσα για την 4η φά-
ση!

Σημειώνεται ότι οι αγώνες της 
2ης φάσης θα διεξαχθούν αύριο 
Τετάρτη (21/9), της 3ης φάσης 
στις 28/9 και της 4ης φάσης στις 
5 Οκτωβρίου. Όλα τα ματς θα εί-
ναι νοκ άουτ και σε περίπτωση 
ισοπαλίας θα ακολουθήσει παρά-
ταση και αν χρειαστεί πέναλτι

Ταζευγάρια
της3ηςφάσης(28/9):

Τηλυκράτης-ΟΦ Ιεράπετρας
ΠΑΟΚ Κρηστώνης-Πανθρακι-

κός/ΠΟ Αλεξανδρούπολης
Βέροια-Χανιά
Ηρακλής-Νίκη Βόλου
Μακεδον ικός-Αναγέννηση 

Καρδίτσας
Άρης Βούλας/Νέα Αρτάκη-ΑΕΛ
Αστέρας Σταυρού/Βατανια-

κός-Αλμωπός Αριδαίας
Βύρων Καβάλας/ΠΟ Φή -

κης-Παναχαϊκή
Καλαμάτα-Προοδευτική
Απόλλων Σμύρνης-Κηφισιά
Διαγόρας-Απόλλων Πόντου
Αιγάλεω-Πανσερραϊκός
Άγιος Νικόλαος-Επισκοπή
Αλμυρός/Απόλλων Ευπαλί-

ου-ΑΕΠ Κοζάνης/ΠΟ Ελλασόνας
Η λ ι ο ύ πολ η / Ε ρ μ ή ς  Μ ε λ ι -

γούς-Καλλιθέα
Ιωνικός Ιωνίας-ΑΕΡ Αφάντου/

Διαγόρας Βραχνέικων
Απόλλων Λάρισας-Εργοτέλης

Άνευαγώναπέρασαν
στην4ηφάση:

ΠΑΟ Βάρδας/Πανελευσινιακός
Αστέρας Πετριτή/Απόλλων 

Παραλιμνίου
Θεσπρωτός

Ταζευγάρια
της4ηςφάσης(5/10)

Τηλυκράτης /ΟΦ Ι εράπε -
τρας-Απόλλων Σμύρνης/Κηφισιά

Θεσπρωτός-Βέροια/Χανιά
Μακεδον ικός /Αναγέννηση 

Καρδίτσας-Διαγόρας/Απόλλων 
Πόντου

Απόλλων Λάρισας/Εργοτέ-
λης-Ηλιούπολη/Ερμής Μελιγούς/
Καλλιθέα

Ηρακλής/Βέροια-Άγιος Νικόλα-

ος/Επισκοπή
Αλμυρός-Απόλλων Ευπαλί-

ου-ΑΕΠ Κοζάνης-ΠΟ Ελλασόνας

Άνευαγώναθαπεράσουν
στην5ηφάσηοινικητέςστα

παρακάτωζευγάρια:
Βύρων Καβάλας-ΠΟ Φήκης/

Παναχαϊκή
Άρης Βούλας/Νέα Αρτάκη-ΑΕΛ
Αιγάλεω-Πανσερραϊκός
Ιωνικός Ιωνίας/ΑΕΡ Αφά -

ντου-Διαγόρας Βραχνέικων
ΠΑΟ Βάρδας-Πανελευσινιακός
Καλαμάτα-Προοδευτική
Αστέρας Πετριτή/Απόλλων 

Παραλιμνίου
Αστήρ Σταυρού-Βατανιακός/

Αλμωπός Αριδαίας

Με ΠΑΕ Χανιά- Κισσαμικός
εντός η Βέροια στο Κύπελλο



Την ομάδα του Πρωτέα Γρε-
βενών θα αντιμετωπίσει στα 
πλαίσια του κυπέλλου Ελλάδος 
στο μπάσκετ ο Φίλιππος Βέ-
ροιας στο ΔΑΚ των Γρεβενών 
στις 6 μμ.

Ο Φίλιππος στο πρώτο ε-
πίσημο παιχνίδι και με τον Ευ-
θύμη Κοθρά για πρώτη φορά 

στην τεχνική ηγεσία και με παί-
κτες αξιόλογους  για την β’ ε-
θνική, φιλοδοξεί να περάσει το 
πρώτο  εμπόδιο και να συνε-
χίσει στο θεσμό του κυπέλλου, 
ενώ παράλληλα το μυαλό όλων 
είναι φυσικά στο πρωτάθλημα 
και στην επιστροφή στην Α2.

Στην ετοιμότητα της 
ομάδας χαντ μπολ 
του  Ζαφειράκη 

Νάουσας ενόψει της 
πρώτης αγωνιστικής της 
Handball Premier με την 
ομάδα της Πυλαία στάθη-
κε ο Ναουσαίος αθλητής 
Βασίλης Μπόλας, στις 
δηλώσεις που έκανε στη 
σελίδα της ομάδας για 
την αναμέτρηση, ενώ επι-
σήμανε και τις δυσκολίες 
που πέρασαν οι «πορ-
τοκαλί» την περασμένη 

περίοδο λόγω έλλειψης 
γηπέδου.

Σχετικά με τον αγώνα που θα 
διεξαχθεί την  Τετάρτη 21/9 στις 
18:00, στο «Φιλίππειο» Βέροιας, ο 
Βασίλης Μπόλας δήλωσε:

«Πρώτο παιχνίδι για φέτος, δυ-
στυχώς μακριά από την έδρα μας 
και ίσως να μην έχουμε όσο κόσμο 
θα θέλαμε στο πλάι μας ,αφού το 
παιχνίδι δε θα γίνει στη Νάουσα… 
είμαστε έτοιμοι για την πρεμιέρα , 
αντιμετωπίσαμε τις όποιες δυσκολί-
ες συναντήσαμε στην προετοιμασία 
μας, οι οποίες ήταν πολλές καθώς 
δεν είχαμε γήπεδο και όλες οι προ-
πονήσεις μας έγιναν εκτός Νάου-
σας. Παρόλα αυτά θα παλέψουμε 
όπως πάντα για τη νίκη!»

Σήμερα Τετάρτη 
(21/9) ξεκινάει 
το πρωτάθλημα 

της Handball Premier 
για τον Ζαφειράκη 
Νάουσας, ο οποίος 
υποδέχεται την περ-
σινή κυπελλούχο 
Πυλαία.

Αναλυτικά η ενημέρωση από 
την ομάδα της Νάουσας ανα-
φέρει:

Η ώρα έφτασε...
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ-

ΟΥ στις 6:00 μ.μ!
Την ερχόμενη Τετάρτη 21 

Σεπτεμβρίου, στις 6:00 μ.μ. η 
ανδρική μας ομάδα ρίχνεται 
στη μάχη της Handball Premier 
και αντιμετωπίζει την περσινή 
κυπελλούχο ομάδα της Πυλαία 
Χάντμπολ.

Παρά το γεγονός πως η ο-
μάδα μας είναι γηπεδούχος, ο 
αγώνας θα διεξαχθεί στο «Φι-
λίππειο» κλειστό γυμναστήριο 
Βέροιας καθώς οι εργασίες ανα-
καίνισης του ΔΑΚ Νάουσας δεν 
ολοκληρώθηκαν ακόμη.

Όλοι οι φίλαθλοι του Ζαφει-
ράκη, μπορούν να βρεθούν στο 
πλευρό της ομάδας καθώς έπα-
ψαν να ισχύουν οι υγειονομικοί 
περιορισμοί, ενώ αξίζει να ανα-
φερθεί πως οι κάτοχοι των καρ-
τών διαρκείας θα μπορούν να 
τις χρησιμοποιήσουν κανονικά.

Όλο αυτό το διάστημα με τις 

εργασίες που εκτελούνται στο 
γήπεδο της πόλης μας, η ομά-
δα του Ζαφειράκη κλήθηκε να 
ολοκληρώσει την δυσκολότερη 
προετοιμασία των τελευταίων 
χρόνων, αλλάζοντας διαρκώς 
γήπεδα, χρησιμοποιώντας ε-
γκαταστάσεις γειτονικών πόλε-
ων, μεταφέροντας συνεχώς τα 

αθλητικά υλικά της και ότι άλλο 
συνεπάγεται η έλλειψη μόνιμης 
«στέγης».

Η ομάδα παρόλα αυτά κατά-
φερε να ανταπεξέλθει στις δυ-
σκολίες και αισιόδοξοι για μια 
εξαιρετική πορεία στο πρωτά-
θλημα!

Ας είμαστε όλοι εκεί!
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Στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ σήμερα Τετάρτη
ο αγώνας Ζαφειράκη-Πυλαίας στις 6 μ.μ.

Βασίλης Μπόλας: «Είμαστε 
έτοιμοι για την πρεμιέρα» 

της Premier Handball

Κύπελλο Μπάσκετ
Πρωτέας Γρεβενών - Φίλιππος Βέροιας



Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, 
Λευτέρης Αυγενάκης, σε συνέ-
ντευξή του μίλησε για το Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σω-
ματείων, την απήχησή του από 
την συντριπτική πλειονότητα της 
αθλητικής οικογένειας και τις αι-
τιάσεις της ΕΠΟ. Μεταξύ άλλων 
ο Λευτέρης Αυγενάκης τόνισε σε 
ραδιοφωνικό σταθμό:

Το μητρώο: Η διοίκηση της 
ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εί-
ναι ασυνεπής απέναντι σε FIFA, 
UEFA και εμάς, διέκοψε προσχη-
ματικά τις συζητήσεις, παρά τη 
δέσμευσή της απέναντι στις διε-
θνείς συνομοσπονδίες και κωλυ-
σιεργεί με ανυπόστατα επιχειρή-
ματα για να δημιουργήσει τεχνη-
τό αδιέξοδο. Ο κ. Μπαλτάκος θέ-
λει να χτίσει ένα αντιπολιτευτικό 
αφήγημα κατά της Κυβέρνησης 
για προσωπικούς λόγους και όχι 
για καλό του ποδοσφαίρου.

Και οι 53 αθλητικές Ομοσπον-
δίες, πλην της ΕΠΟ, έχουν συ-

νταχθεί με τον νόμο και σε ορι-
σμένες ο αριθμός της εγγραφής 
των ενεργών σωματείων τους 
στο Μητρώο αγγίζει το 100% και 
μπράβο τους.

Την εικόνα για το μητρώο των 
σωματείων: Σήμερα στο Μητρώο 
είναι εγγεγραμμένα και νόμιμα 
5.624 σωματεία και άλλες 567 
αιτήσεις σωματείων βρίσκονται 
στο στάδιο εξέτασης/θεραπείας, 
ενώ όσα σωματεία δεν έχουν α-

κόμα υποβάλλει την αίτησή τους, 
έχουν περιθώριο έως και τις 30 
Σεπτεμβρίου.

Η αποδοχή καταδεικνύεται 
και από τους αριθμούς, καθώς 
το 2020 (πρώτο έτος εφαρμογής 
του Μητρώου) εγγράφηκαν 4.034 
σωματεία και 4.882 το 2021, ενώ 
φέτος θα ξεπεράσουμε τις 6.000.

Το 84% των ενεργών ποδο-
σφαιρικών σωματείων είναι ήδη 
στο Μητρώο (1.850 εγγεγραμμέ-
να και νόμιμα και άλλα 314 που 
οι αιτήσεις τους βρίσκονται στο 
στάδιο εξέτασης/θεραπείας) από 
τα 2.579 ενεργά, σύμφωνα με τις 
επίσημες λίστες που μας έχουν 
αποστείλει οι 54 ΕΠΣ της χώρας 
-κι όχι 4.550 που έλεγε η ΕΠΟ 
σε FIFA/UEFA ή 3.200 που λέει 
τελευταία, κάνοντας εκπτώσεις, ο 
κ. Μπαλτάκος.

Τα οφέλη και τις προτάσεις 
που υπάρχουν: Το Μητρώο φέρ-
νει τη νομιμότητα και τη διαφά-
νεια, τακτοποιεί το άναρχο τοπίο 

δεκαετιών στο αθλητικό οικο-
δόμημα, όπου τα περισσότερα 
σωματεία λειτουργούσαν χωρίς 
καν τη βασική πιστοποίηση, την 
Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και 
υπεράνω του νόμου δεν είναι 
κανένας. Με το Μητρώο ξέρουν 
όλοι (οι γονείς που εμπιστεύονται 
τα παιδιά τους, οι αθλητές που ε-
πενδύουν τα όνειρά τους, οι προ-
πονητές, οι χορηγοί) αν το σωμα-
τείο είναι νόμιμο, αν απασχολεί 
προπονητή με το κατάλληλο πτυ-
χίο, αν έχει Διοικητικό Συμβούλιο 
με νόμιμες διαδικασίες, αν κάνει 
προϋπολογισμό και απολογισμό, 
αν λειτουργεί όπως πρέπει.

Είναι ενδιαφέρουσες οι προ-
τάσεις των ΕΠΣ Λακωνίας και 
Αργολίδας για να επιτραπεί και 
σε όσων σωματείων οι αιτήσεις 
τους εξετάζονται ακόμα και δεν 
έχουν πλήρως εγγραφεί, να κά-
νουν χρήση των δημόσιων αθλη-
τικών εγκαταστάσεων. Τις εξετά-
ζουμε θετικά.

Δίαθλο με Roller ski
4-18 Σεπτεμβρίου 2022

Με επιτυχία ολοκλήρωσαν 
την προετοιμασία τους με την 
Εθνική ομάδα στο Δίαθλο με 
Roller ski, στην Ρουμανία και 
στην  Βουλγαρία οι  αθλήτριες 
του συλλόγου ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Τσιάρκα Μάρα, Βάικου Κατερίνα 
και Τσιάτσιου Λυδία. 

Στους αγώνες που συμμετεί-
χαν στο Troyan της Βουλγαρίας, 
η Τσιάρκα Μάρα κατέκτησε την 
3η θέση στα 6 χλμ και η παρου-
σία της επίσης στα 10 χλμ ήταν 
πολύ καλή κατακτώντας την 4η 
θέση.

Στην συνέχεια οι αθλήτριες 
μετέβησαν στο Ch. Gratistei της 
Ρουμανίας όπου και εκεί η πα-
ρουσία και των τριών αθλητριών 
ήταν εξαιρετική με την Τσιάρκα 

Μάρα να διακρίνεται και εκεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο 
άλλες αθλήτριες Βάικου Κατερίνα και Τσιάτσιου Λυδία στην πρώτη 
τους συμμετοχή στην προετοιμασία της Ομοσπονδίας ,αποκόμισαν 
πολλές εμπειρίες αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.
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Τετάρτη 21-09-2022

14:30-21:00ΣΙΜΟΥ

ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 

(πεζόδρομος αγοράς) 

23310-73124

14:30-21:00 ΤΕΡ-

ΜΕNΤΖΗ& ΣΙΑΟ.Ε.

ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 

23310-60279

19:00-21:00 ΧΑ-

ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - Α-

ΣΤΙΚΑ 23310-63620

21:00-08:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙΚΑ 23310-63620

Φαρμακεία

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

19-09-2022 μέχρι 

25-09-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Ανακοινώθηκε το αναλυτικό 
πρόγραμμα της Super League α-
πό την 6η έως την 13η αγωνιστι-
κή. Δείτε τις αναλυτικές ώρες και 
τις ημερομηνίες των ντέρμπι

.Η Super League  ανακοίνω-
σε στο ΔΣ της Τρίτης (20/08) τις 
ημέρες και τις ώρες των αγώνων 
μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου 
της κανονικής διάρκειας.

Το κρίσιμο ντέρμπι της 6ης α-
γωνιστικής του πρωταθλήματος 
ανάμεσα στον ΠΑΟΚ  και τον 
Παναθηναικό  θα γίνει Κυριακή 
2 Οκτωβρίου στις 21:30.Στις 17 
Οκτωβρίου στις 20:00 ο Ολυμπι-
ακός  υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο 
Καραϊσκάκης, ενώ το πρώτο ντέρ-
μπι της ΑΕΚ στην OPAP Arena 
είναι στις 30 Οκτωβρίου (19:30) 
απέναντι στον Δικέφαλο.

Το ντέρμπι των αιωνίων στη 
Λεωφόρο θα διεξαχθεί στις 6 
Νοεμβρίου στις 19:30. Πριν από 
την έναρξη του Μουντιάλ στις 13 
Νοεμβρίου θα αναμετρηθούν στο 
Φάληρο Ολυμπιακός και ΑΕΚ.

6η αγωνιστική
Σάββατο 1 Οκτωβρίου
19:30 Λαμία - Λεβαδειακός

Κυριακή 2 Οκτωβρίου
15:00 Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ
16:00 Ολυμπιακός - Ατρόμητος
19:30 Βόλος - Άρης
21:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου
18:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Παναι-

τωλικός
20:00 ΑΕΚ - Ιωνικός

7η αγωνιστική
Σάββατο 8 Οκτωβρίου
17:00 Παναιτωλικός - Βόλος
19:30 Ιωνικός - Λαμία

Κυριακή 9 Οκτωβρίου
16:00 ΟΦΗ - Ολυμπιακός
16:30 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
19:30 Παναθηναϊκός - Αστέρας 

Τρίπολης
21:15 Άρης - ΑΕΚ

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου
18:00 Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα

8η αγωνιστική
Σάββατο 15 Οκτωβρίου
17:00 Βόλος - Λεβαδειακός
20:30 Άρης - Ιωνικός

Κυριακή 16 Οκτωβρίου
16:00 ΑΕΚ - Ατρόμητος
18:00 ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ
19:30 Λαμία - Παναθηναϊκός
20:30 Αστέρας Τρίπολης - Πα-

ναιτωλικός

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου
20:30 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

9η αγωνιστική
Σάββατο 22 Οκτωβρίου
19:00 Ατρόμητος - Βόλος
19:30 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός

Κυριακή 23 Οκτωβρίου
16:00 Ιωνικός - ΠΑΣ Γιάννινα
19:30 Παναθηναϊκός - Άρης
19:30 ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου

18:00 Λεβαδειακός - ΑΕΚ
20:00 ΟΦΗ- Λαμία

10η αγωνιστική
Σάββατο 29 Οκτωβρίου
17:00 Ιωνικός - Παναιτωλικός
19:30 Βόλος - Παναθηναϊκός

Κυριακή 30 Οκτωβρίου
16:00 Ολυμπιακός - Λαμία
16:30 Λεβαδειακός - Ατρόμητος
19:30 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
20:30 Άρης - ΟΦΗ

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου
18:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας 

Τρίπολης

11η αγωνιστική
Σάββατο 5 Νοεμβρίου
16:30 Λαμία - Βόλος
18:30 ΟΦΗ - Ιωνικός
19:00 Ατρόμητος - Άρης
21:00 ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα

Κυριακή 6 Νοεμβρίου
16:00 Παναιτωλικός - Λεβαδειακός
19:30 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
20:30 Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ

12η αγωνιστική
Τρίτη 8 Νοεμβρίου
20:00 Άρης - Λαμία

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου
17:00 Παναιτωλικός - Πανα-

θηναϊκός
18:00 Ατρόμητος - Αστέρας
20:00 ΑΕΚ - ΟΦΗ
20:00 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου
19:00 Βόλος - ΠΑΣ Γιάννινα
21:30 Ιωνικός - ΠΑΟΚ

Η 13η αγωνιστική 
Κυριακή 13 Νοεμβρίου
16:00 Παναθηναϊκός - Ατρό-

μητος
16:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης
18:00 Λαμία - Παναιτωλικός
19:30 Ολυμπιακός - ΑΕΚ
21:30 ΠΑΟΚ - Βόλος

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου
18:00 Αστέρας - Ιωνικός
19:30 ΟΦΗ - Λεβαδειακός

Super League
Το αναλυτικό πρόγραμμα από την 6η ως την 13η 

αγωνιστική, ημέρες και ώρες για τα ντέρμπι

Λευτέρης Αυγενάκης: «Η διοίκηση της ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας είναι ασυνεπής απέναντι σε FIFA, UEFA και εμάς»



Παράταση υποβολής 
αιτήσεων στο

 ΙΕΚ Βέροιας της ΔΥΠΑ
Διετής επαγγελματική κατάρτιση 

με πρακτική άσκηση 
Συνεχίζονται οι εγγραφές ως 28 Σεπτεμβρίου 2022 με 

ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στα 31 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), , για το έτος κατάρτισης 
2022-2023, σε 47 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά 
εργασίας. 

Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον 
απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτή-
τως ηλικίας. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά 
μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXIS στη διεύθυνση: 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-
skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση 
→ Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

Tα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να επισυνα-
φθούν στην ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή PDF. Τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και 
το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Κάθε υποψήφιος έχει 
δικαίωμα να επιλέξει συνολικά τρεις ειδικότητες κατάρτισης 
με σειρά προτίμησης (1η, 2η, 3η) σε δύο ΙΕΚ της ΔΥΠΑ.

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξα-
μήνων.Τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους (μετά 
από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κα-
τάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου  
5. Οι ειδικότητες για το έτος κατάρτισης 2022-2023 στο ΙΕΚ 
ΒΕΡΟΙΑΣ είναι οι εξής:

1. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
2. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
3. Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ
4. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας 
5. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχι-

ών και Ονυχοπλαστικής  
6. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ Γ΄εξαμ.
7.  Βοηθός Φαρμακείου Γ΄ εξαμ.
8. Βοηθός Φυσικοθεραπείας Γ΄εξαμ.
9. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και 

Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
Γ΄εξαμ.

Για να βρείτε τα ΙΕΚ-ΔΥΠΑ που λειτουργούν στην περιο-
χή σας, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες, επισκε-
φτείτε τη διεύθυνση: 

h t t p s : / / w w w. d y p a . g o v. g r / i e k - o a e d - a r k h i k i -
epaghghelmatiki-katartisi
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Σε-

πτεμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας αδελφού 
και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλ-
θουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 

2022 στις 4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Κων/νου και Ελένης Λουτρού ο Θωμάς Καρα-
γκούνης σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του παραρτήματος Βέροιας της 

Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημο-
κρατικού Στρατού Ελλάδας (Π.Ε.Α.Ε.Α.-Δ.Σ.Ε.) καλεί τα μέλη του 
στην Γενική Συνέλευση και εκλογή της νέας διοίκησης την Κυρια-
κή 25 Σεπτέμβρη ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του επί της Πλατείας 
Ωρολογίου, Ν. 12.

Η Γενική Συνέλευση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
1.Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) από τον 

Πρόεδρο.
2. Οικονομικός Απολογισμός από την Εξελεγκτική Επιτροπή - 

παρουσίαση έκθεσης Ε.Ε.          
3. Ομιλίες μελών και ερωτήσεις.
Κλείσιμο πρώτου θέματος από τον
-Ψήφιση έγκρισης απολογισμού δουλειάς του Διοικητικού Συμ-

βουλίου (Δ.Σ.).
-Ψήφιση έγκρισης του οικονομικού απολογισμού.
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Διανομή ψηφοδελτίων
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Σημείωση: Η κάλπη θα κλείσει 14.30 μ.μ.. Όποιος επιθυμεί 

να θέσει υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) θα 
πρέπει να καταθέσει αίτηση έως την Παρασκευή 23 Σεπτέμβρη 
2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑΣ»
Πρόσκληση σε τακτική

 Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη καλεί όλα τα 
μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2022 και ώρα 12.00 π.μ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 
του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ολυμπίου Γεωρ-
γάκη 4.

Με θέματα:
1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και Εφορευτικής Επιτροπής 

της Γενικής Συνέλευσης
2. Λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 
3. Έκθεση ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση, λογοδοσίας και απαλλαγή ευθύνης του απερχόμε-

νου Δ.Σ.
5. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών του Σωματείου, επει-

δή θεωρείται ότι δεν θα υπάρξει απαρτία την πρώτη Κυριακή, 
οριστικά οι εκλογές  θα διεξαχθούν στις 9  Οκτωβρίου 2022 στην 
αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Σωματείου στη Θεσσαλο-
νίκη, επί της οδού Ολυμπίου Γεωργάκη 4, την ίδια ώρα με τα ίδια 
θέματα. 

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. παρακα-
λούνται να υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση ή τηλεφωνικώς 
ή email στο Δ. Σ. και στo τηλ. 6936005602 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση peristereota752@gmail.com μέχρι και την Παρασκευή 
30-09-2022 προκειμένου να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο 
που θα τυπωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Γ. Σ. έχουν τα 
μέλη που θα τακτοποιηθούν ταμειακώς μέχρι την ώρα έναρξης 
της Γενικής Συνέλευσης. 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ

EΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Το κοινωνικό φροντιστήριο Βέροιας, το οποίο λειτουργεί Υπό την 

Αιγίδα της Ένωσης Γονέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βέροιας, 
ανταποκρινόμενο στην αγωνία των γονέων της πόλης, οι οποίοι 
δυσκολεύονται και φέτος να αντιμετωπίσουν το κόστος της φροντι-
στηριακής δαπάνης, θα επαναλειτουργήσει και απευθύνεται στους 
μαθητές της Β΄& Γ΄ Λυκείου Γ.Ε.Λ. & ΕΠΑΛ.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ξεκίνησαν από την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 
ΕΩΣ και Παρασκευή  30 Σεπτεμβρίου 2022 το απόγευμα 6.00 - 
8.00 μ.μ., στο χώρο του κοινωνικού φροντιστηρίου, στην οδό Περι-
κλέους 2, στον τρίτο όροφο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τη φοίτηση των μαθη-
τών είναι τα παρακάτω:

α) Αντίγραφο αστυν. ταυτότητας μαθητή/τριας 
β) Αντίγραφο αστυν. ταυτότητας γονέα
γ) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο π.χ. κάρτα ανεργίας γονέα, κοι-

νωνικό μέρισμα, μονογονεϊκή οικογένεια, κτλ γίνεται δεκτό ως επι-
πλέον κριτήριο συμμετοχής.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Παρακαλούμε όσοι καθηγητές –καθηγήτριες  όλων των ειδικοτή-

των επιθυμούν να συμμετέχουν και να διδάξουν εθελοντικά στους 
μαθητές  - μαθήτριες της Β΄ & Γ΄ Λυκείου Γ.Ε.Λ.& ΕΠΑΛ να επικοι-
νωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΚΙΝ. 6937458228
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΥΦΑΚΗ ΚΙΝ. 6936706223

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Νέος κύκλος Βιωματικών 
Σεμιναρίων του «Έρασμου»  

στη Νάουσα
Μετά από μια τριετή πορεία 

επιτυχούς δραστηριότητας και 
σημαντικής αποδοχής από 
τους συμπολίτες μας,  τα Βι-
ωματικά Σεμινάρια του Συλλό-
γου Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος» συνεχίζουν δυναμι-
κά με νέο κύκλο συναντήσεων 

στην πόλη της Νάουσας.
Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύεται μεταξύ 

άλλων: 
- Την αυτογνωσία
- Τον καθορισμό ορίων
- Την αναγνώριση αναγκών
- Τη διαχείριση συναισθημάτων
- Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών σχέσεων
- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.
Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμάτων 

στους συμμετέχοντες, ώστε  να εκφραστούν ελεύθερα, να 
πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και 
να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περε-
ταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γρα-
φεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 
74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-

γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο   23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη   23313 50102
Πυροσβεστική    23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες  23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού  23313 51400
ΕΚΑΒ  166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό  Κ Τ Ε Ο  Β έ ρ ο ι α ς  ( Μ α κ ρ οχώ ρ ι )              

2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894.463,
  2310894.562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331096.342  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.643
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.653
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.669
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
Δημοτική Αστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  2333 3 50100
Δημοτολόγιο 23333 50150
Ληξιιαρχείο 23333 50130
Πρωτόκολλο 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου 23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 

τ.μ. στην περιοχή Πιερίων, 
δίπλα στην πρώην ALPHA 
BANK. Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 209 
τ.μ., συντελεστής δόμησης 
1,2, Διογένους με Πιερίδων 
Μουσών γωνία, Βέροια. 
Τηλ.: 2331 300901, 6944 
555197.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 
στρέμ. στους Γεωργιανούς, 

άρτιο και οικοδομήσιμο, πε-
ριφραγμένο, ρεύμα. Μεγάλη 
ευκαιρία. Τιμή 22.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γ ια αγορά 

στο κέντρο της Βέροιας 
γκαρσονιέρα μέχρι 50 τ.μ. 
με ασανσέρ. Τηλ.: 6945 
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 800 τ.μ. στο Σταυρό 
Ημαθίας επάνω στον 
κεντρικό δρόμο. Πληρ. 
τηλ.: 6973 616847.

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί 
χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να 
γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο Κοπα-
νού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. καθαρό 
ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περιφραγμένη 
αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 
6944 687267 & 23320 41088.

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ει-
δών διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙχειριστέςανυψωτικών
μηχανημάτων (κλαρκ).

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να 
καταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα παραγωγής που 
βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. 
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη 
φωτογραφία και φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία 
διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 48τμ, Ελ. Βενιζέλου 
35, κέντρο Βέροιας. 1ος όροφος, προσόψεως, 
μπαλκόνι στην πρόσοψη, χωρίς ασανσέρ, ενερ-
γειακής κλάσης Δ. 1 Υ/Δ, 1 μπάνιο, 1 Σ/Κ, χωλ. 
Ανακαινισμένο 08/2022. Αυτόνομη θέρμανση/ψύξη 
με 2 κλιματιστικά LG A+++. Κουφώματα ενεργειακά 
PVC, σίτες, ρολά, πόρτα ασφαλείας, θυροτηλέφω-
νο. Έπιπλο κουζίνας με νεροχύτη και απορροφη-
τήρα inox. Μπάνιο πλήρες, με παράθυρο, θερμο-
σίφωνο ηλεκτρικό 80λτ. Κατάλληλοκαιγιαεπαγ-
γελματικήστέγη. Τηλ. επικοινωνίας: 6982119584, 
6971806111.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη 
Μπότσαρη μόλις α-
νακαινισμένο, 68 τ.μ., 
ανατολικο όλα πρόσο-
ψη, θερμομονωμένο, 
με αντλία θερμότητας, 
3ος όροφος, κοντά σε 
αγορά, στάσεις, Μετρό.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υπάλ-
ληλος φαρμακείου.

Τηλ.:6956483486.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 12868 Κάτω Ελιά  ενοικιάζεται και-

νούργιο  διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. καθ. στο ισόγειο , είναι σαν μονοκα-
τοικία ανεξάρτητο , χωρίς κοινόχρηστα , έτος 
ανακαίνισης 2012 με 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα 
ξεχωριστή , χαμηλοτάβανη  , 1 Μπάνιο και 1 
WC.  Διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, μηνιαίο μίσθωμα 260€. Κατοικίδια όχι .

Κωδ: 105394 ΠΑΠΑΚΙΑ, Ενοικιάζεται νεό-
δμητο Διαμέρισμα 75τ.μ., κατασκευής του 2005, 
από την είσοδο την οικοδομής είναι Ισόγειο, από 
κάτω 1ος όροφος, αποτελείται από 2υ/δ, σαλο-
νοκουζίνα και ένα πολύ ωραίο μπάνιο, κομπλέ 
επιπλωμένο, με ηλεκτρικές συσκευές και πλυντή-
ριο ρούχων, δύο ντουλάπες, συνθετικά κουφώ-
ματα με διπλά τζάμια, γωνιακό-προσόψεως με 
πολύ ωραία θέα, μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι 
χώροι, χωρίς θέρμανση, τα έπιπλα δεν μπορούν 
να αφαιρεθούν, σε τιμή προσφοράς μόνο 270€. 
Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 
Θα είναι ελεύθερο 20/09/2022.

Κωδ 14377 ΚΕΝΤΡ0, Ενοικιάζεται δια-
μπερές διαμέρισμα 98 τ.μ., 2 υ/δ, 3ος όροφος, 
καινούργια κουφώματα με διπλά τζάμια, με  
ατομική  θέρμανση πετρελαίου , θωρακισμένη 
πόρτα , μερικώς ανακαινισμένο , με ανελκυ-
στήρα, με δρύινα δάπεδα και  άνετη πρόσβα-
ση, ενοίκιο  330€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115569 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας  
, Ενοικιάζεται κομπλέ ανακαινισμένο  διαμέρι-
σμα 106 τ.μ., μικτά και 95 τ.μ. καθ. αποτελείται 
από 3 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, είναι σε 
άριστη κατάσταση, από το οικόπεδο ισόγειο , 
από την είσοδο της οικοδομής υπόγειο  , έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα , καινούρ-
γιες εσωτερικές πόρτες , καινούργια κουζίνα , 
είναι επιμελημένης κατασκευής , με σαλονο-
κουζίνα άνετη ,  ατομική θέρμανση πετρελαίου 
, τιμή 250€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 108 τ.μ. 3ος 
ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή και η  
κατάσταση του επίσης  , διαθέτει  ξύλινα πα-
τώματα, και θέρμανση με σόμπα πετρελαίου 
και θερμοπομπούς και με 2 κλιματιστικά, για  
σοβαρούς μισθωτές , Αποκλειστική ανάθεση 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ζητούμενο μί-
σθωμα 270€.

Κωδ.23019 ΑΝΟΙΞΕΩΣ επί της  Ανοίξεως ε-
νοικιάζεται επιπλωμένο διαμ/μα 2 ορ με 2-3δσκλ 
, διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου και μια 
μοναδική θέα στον κάμπο της Βέροιας τιμή 420€.

Κωδ: 24687 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Οροφοδιαμέρι-
σμα 119 τ.μ., καθαρό, πρόκειται για κατασκευή 
του 2005, 1ος όροφος, έχει 3 υ/δ με εκπληκτική 
θέα και είναι σε υπεράριστη κατάσταση , συν-
θετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, μεγάλες 

βεράντες , αυστηρών τεχνικών προδιαγρα-
φών και σίγουρα  επιμελημένης κατασκευής , 
με ατομική θέρμανση με λέβητα pellet,  ηλιακό 
θερμοσίφωνα με ένα πολύ ωραίο μπάνιο , 
έχει τζάκι και δρύινα δάπεδα στα δωμάτια , 
ενεργειακής κατηγορίας Γ , διαθέτει ένα μεγάλο 
κλειστό γκαράζ και αναφέρεται μόνο σε απαι-
τητικούς ενοικιαστές ,  το μίσθωμα του στα 400 
€ τελική. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα 
συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. 
Αποτελείται από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με ε-
ντοιχιζόμενες ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλο-
κουζίνα με τζάκι και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ 
επιπλωμένο μαζί με ηλεκτρικές συσκευές. 
Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, συν-
θετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, με ανοιχτό 
πάρκινγκ, κοινόχρηστη αυλή.  Τιμή: 350 €. 
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ. Θα είναι διαθέσιμο από 1/09/2022.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής 
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτε-
λείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο 
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει α-
περιόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά, 
με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και 
μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από 
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή 
πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟ-

ΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος Υπερυ-
ψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους και έχει 
δικό του WC.  Έχει κουφώματα Αλουμινίου συ-
ρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο , διαθέτει 
επίσης και A/C - Ενοίκιο  200 €.Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι κατα-
σκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία 
αποθήκη - Τιμή: 150 € .

Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο 
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213 

τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτη-
τους , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάστα-
ση με 2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα 
700€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο 

κατάστημα 72 τ.μ., με πατάρι 20τ.μ. περ. α-
νακαινισμένο όλο εκ βάθρων, σε υπεράριστη 
κατάσταση, καινούργια αλουμινίου κουφώματα  
και με ρολά ασφαλείας με τηλεχειριστήριο , 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ενοίκιο 350 €.

Κωδ.24367 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, επί της 
οδού Κεντρικής ενοικιάζεται κατάστημα 75 τ.μ.,  
ισόγειο και με 35 τ.μ. πατάρι ,  σε εξαιρετικά κα-
λή κατάσταση , έτοιμο και με ρολά ασφαλείας , 
ενιαίος χώρος , μεγάλη βιτρίνα , ενοίκιο πολύ 
λογικό , μόνο 280€, Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ. 23954 ΚΕΝΤΡ0, Κατάστημα  με 
100 τ.μ. ισόγειο και 55 τ.μ. υπόγειο συνολικά 
155 τ.μ., κατασκευή καινούργια , σε πολύ καλή 
τιμή, μόνο 400€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 107452 ΕΛΗΑ, Πωλείται Διαμέρι-

σμα 5ου ορόφου 83τ.μ. καθ., με 2υ/δ. σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, σε πολυκατοικία αξιώσεων, 
άριστη διαρρύθμιση, με κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου που λειτουργεί κανονικά, με ανελ-
κυστήρα, μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι χώροι, 
ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, σε τιμή προσφοράς: 
90.000€. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 107416 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Πωλείται Ο-
ροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 97τ.μ. μικτά και 
70τ.μ. καθ., με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, νε-
όδμητη κατασκευή του 2002, μοναδικό στον όρο-
φο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε άριστη 

κατάσταση, γωνιακό-προσόψεως, ιδανικό για 
ιδιοκατοίκηση, με κλειστό πάρκινγκ στο Ισόγειο 
20τ.μ. και υπόγεια αποθήκη 10τ.μ., σε πολύ καλή 
γειτονιά, μοναδική ευκαιρία σε τιμή προσφοράς 
μόνο 95.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116087 ΓΗΠΕΔΟ , κοντά πωλείται  
ημιτελές διαμέρισμα , στα τούβλα 100 τ.μ., 
2ος ορ. με 2-3 υ/δ, διαθέτει  θέση στάθμευσης 
στην αυλή, ατομική θέρμανση πετρελαίου και 
προσφέρεται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή μόνο 
35.000€. Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23750 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Πωλείται Μο-

νοκατοικία συνολικής επιφάνειας 107 τ.μ.. 
Επεκτείνεται σε δύο επίπεδα, το Ισόγειο α-
ποτελείται από ενιαίο χώρο σαλονοκουζίνα , 
1υ/δ και μπάνιο και ο 1ος όροφος αποτελείται 
από ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο-καθιστικό και 
ένα WC, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, 
υπάρχει και αναμονή για τζάκι, βρίσκονται σε 
γαλήνιο περιβάλλον, με απόλυτη ησυχία, με 
πολύ ωραίο κήπο, γκαράζ 25τ.μ. για 2 αυτοκί-
νητα, αποθήκη στο υπόγειο 7τ.μ. περίπου, το 
κτίσμα υφίσταται σε οικόπεδο 453τ.μ. και έχει 
επίσης άλλα 518τ.μ. οικόπεδο ελεύθερο, σε 
τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο 115.000€Απο-
κλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 23756 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ πωλείται 
καινούργια Μονοκατοικία -Μεζονέτα ημιτελής 
στο κέντρο της πόλης η οποία εκτίνετε σε 5 
επίπεδα σε εξαιρετικά καλό σημείο της πόλης , 
σίγουρα άκλειστη , βλέπει πάνω σε πάρκο 280 
τ.μ. Κατασκευή το 2017 , πρόκειται για σπάνιο 
ακίνητο , με άριστα ποιοτικά κατασκευαστικά 
κριτήρια με αντλία θερμότητας και δυνατότητα 
στάθμευσης 2-4 αυτοκινήτων ,τιμή πώλησης 
ως έχει 350.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο πελάτη .  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕ-

ΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ.24116 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 

πωλείται πολυτελέστατη μονοκατοικία η οποία 
εκτείνεται σε 4 επίπεδα , συνολικά 407 τ.μ. στε-
γασμένος χώρος σε οικόπεδο 350 τ.μ. με έτος 
κατασκευής το 2000 τ.μ.,  διαθέτει ουσιαστικά 
δύο διαμερίσματα   , σε ειδυλλιακό τοπίο και με 
θέα όλον τον κάμπο και την πόλη της Βέροιας 
, τιμή  425.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο 
με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά και 
212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι νοικια-
σμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ με ωραία 
διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε τιμή εκπλη-
κτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  

ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ , πωλείται μεγάλης 
προβολής ισόγειο κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 
τ.μ. οικόπεδο για υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω στο 
δρόμο προς Μακροχώρι . Προσφέρεται σε τιμή 
εξαιρετικά συμφέρουσα , μόνο 200000€. Υπόδει-
ξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφέρον αγοραστή. Απο-
κλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 12773 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το 

Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο  πολύ καλό δίπλα 
στο κανάλι άδειο συνολικής επιφάνειας 5800 
τ.μ. στην τιμή των 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς τα 
έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 7.677 
τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου στην εξαι-
ρετικά χαμηλή τιμή των 25000€ .Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12925 Χωραφοοικόπεδο πάνω α-
πό το Πανόραμα στην Καλογριά 8.100 τ.μ. 
άρτιο και οικοδομήσιμο με δένδρα μέσα και με 
πολύ ωραία θέα πωλείται στις 50.000€. Τιμή 
ευκαιρίας . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-

λύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνει-
ας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του χωριού 
. Τιμή μόνο 18.000 €.

Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα 

απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 
40.000€.

Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας 
πάνω στον κεντρικό δρόμο, πωλείται ένα σπά-
νιο ωραιότατο οικόπεδο γωνιακό  617 τ.μ., κα-
ταπληκτικό από κάθε άποψη  , εντός σχεδίου 
πόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα  20.000€ μόνο. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ 13174 ΒΕΡΓΙΝΑ , σε εξαιρετική τιμή 
πωλείται οικόπεδο 1135 τ.μ., στο πάνω μέρος 
της Βεργίνας , με σπάνια  θέα ,  ελαφρώς 
επικλινές , εξαιρετικό για επένδυση αλλά και 
για δόμηση μονοκατοικίας μόνο 33.000€. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 
1.820 τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομή-
σιμο , εξαιρετικό για επένδυση και για ανέ-
γερση μονοκατοικίας , η τιμή του εξαιρετικά 
συμφέρουσα , μόνο 25.000€, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000 
τ.μ., εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον 
κάμπο, αξίζει να το δει κανείς, για πολύ α-
παιτητικούς αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή 
προσφοράς, μόνο 35.000€.

Κωδ. 13637 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Πωλείται μεγά-
λο οικόπεδο 3.007 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο 
, εντός ζώνης , προσφέρεται σε τιμή πραγματι-
κής ευκαιρίας , μόνο 25.000€.

κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκα-
τάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  
στη θέση  Καβάκια δίπλα στο λόφο  Μαγούλα 
πάνω στο δρόμο για τη Ράχη  12.000 τ.μ.  αμ-
φιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Ημαθίας 
και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . Πρόκειται για 
οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο από κάθε άπο-
ψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ σοβαρό επενδυ-
τή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο 
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 250.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην Πυλαία Θεσ/

νίκης περιοχή Ελαιώνας κοντά στο Πρότυ-
πο σχολείο,  Χωραφοοικόπεδο εκτός σχεδίου  
1227 τ.μ., γωνιακό , διαθέτει θέα εκπληκτική , 
απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη , με πολύ καλό  
προσανατολισμό ,  σε προνομιακή τοποθεσία 
, πάνω στον κεντρικό δρόμο , σίγουρα για 
απαιτητικούς αγοραστές ,  τιμή έκπληξη , μόνο 
95.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 32 στρέμματα, με δυνατό-
τητα επέκτασης ακόμη 16στρεματων (μπάντα)  200 x 
200, 4 όψεων, πρόσοψη 200 μ., άρτιο, οικοδομήσιμο, 
κτίζει 4.000 τ.μ., ρεύμα - νερό, μεσίτες δεκτοί, πλησίον 
εργοστασίου ΑΣΠΙΣ στο Ζερβοχώρι, ποτιστικό δίκτυο 
περιμετρικά, πάνω στο δρόμο δίπλα στο χωριό, ηλιό-
λουστο καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, κατάλληλο 
για καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, εργοστάσιο, κατοι-
κία, κτήμα, διαθέσιμο,  τιμή, συζητήσιμη, 2.200,00€ 
το στρέμμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα τηλέφωνα: 
2332047779 , 6932440846



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα από 120 
τ.μ. και πάνω (3 ή 4 δωμάτια) για 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, περιοχή Βέροιας. 
Τηλ.: 6947 606674.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα πλή-

ρως ανακαινισμένο, στην Τριανδρία 
Θεσ/νίκης, 2 δωμάτια, σαλόνι, χωλ, 
κουζίνα, W.C., φυσικό αέριο, air 
condition, πολύ κοντά στα Πανεπι-
στήμια. Πληρ. κιν.: 6978 008441.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, 
1ος όροφος, Ανοίξεως 52. Πληρ. 
τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στη 
Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος όροφος, ανα-

καινισμένο, χωρίς θέρμανση, χω-
ρίς κοινόχρηστα, 250 ευρώ. Τηλ.: 
6951 831687.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 

τ.μ. ισόγειο, 30 τ.μ. πατάρι, εξαι-
ρετικής προβολής σε άριστη κατά-

σταση κοντά στη Γέφυρα Κούσι-
ου. Πληρ. τηλ.: 6972 269839 κος 
Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 35 
τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με εσω-
τερικη σκάλα, Ήρας 10. Διαθέτει 
μεταλλικό ρολό ασφαλείας. Τηλ.: 
6986 731153.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο αυ-
τοκινήτων πλήρως εξοπλισμένο. 
Τηλ.: 6944 860080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 
καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κάτω 
Βέρμιο), στην πλατεία του χω-
ριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Τηλ. 6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα σε ψητο-
πωλείο για πρωινες ώρες στη Βέ-
ροια. Τηλ.: 23310 27727, ώρες 
επικοινωνίας 9.00 π.μ - 3.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντί-
δα ηλικιωμένης στο Ταγαροχώρι. 
Πληρ. τηλ.: 23310 71653 & 6984 
427753.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟ-
ΦΙΜΑ ΙΚΕ –GREENMARKETS 
αναζητά υπάλληλο λογιστηρί-
ου-βοηθό λογιστή για τη στελέχω-
ση του λογιστηρίου της στη Βέ-
ροια. Παλαιότερη εμπειρία σε αντί-
στοιχη εμπορική εταιρία θα ληφθεί 
υπόψη. Αποστολή βιογραφικών: 
career@greenmarkets.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να φροντί-
ζει άτομο με αστάθεια στα πόδια. 
Πληρ. τηλ.: 6970 510164 ή 23310 
66976 στη Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ειδική 
άδεια από επιχείρηση στη Βέροια 
γία πλήρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙ-
ΤΑΙ Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος 
αυτοκινήτων από επιχείρηση στη 
Βέροια για πλήρη απασχόληση. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνεργείου από 
επιχείρηση στη Βέροια για πλήρη 
απασχόληση. Τηλέφωνα επικοινω-
νίας: 2331071553 & 2331062900 
Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΠΕΛΑ  ζητά εργασία για 

πρωϊνή απασχόληση. Τηλ.: 6934 
322387.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντί-
δα και περιποίηση ηλικιωμένων, 
με πείρα 25 χρόνων. Τηλ.: 6986 
839715.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη και 
περιποίηση ηλικιωμένων. Τηλ.: 6945 
738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντί-
δα και περιποίηση ηλικιωμένων για 
24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
NEΑΡΟΣ ζητά γνωριμία με κο-

πέλα έως 40 ετών, Ελληνίδα, χω-
ρίς παιδιά, με αρχές, για σοβαρό 
σκοπό. Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 004915120919348.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωριμία 
κυρία έως 55 ετών. Πληρ. τηλ.: 
6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ σαλοκουζίνα,μπάνιο 
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ σαλόνοκουζίνα, τζάκι,-
2μπανια,θερμοσυσσωρευτές,υπέροχη θέα,κλειστό parking  
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
-ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ. 
KENTΡΟ 95τμ 2Δ,Σ,Κ,WC 67000ευρώ

ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
ΚΕΝΤΡΟ 67τμ.1Δ,ΣΚ,WC 45000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 54τμ 1Δ,ΣΚ,WC 40000ευρώ

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο 
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 80τμ.2Δ,Σ,Κ,αυλή με Θέα 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ 100τμ.4Δ,Σ,Κ,38.000Ε
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι,ενδοδα-
πέδια θέρμανση και ισόγειο διαμέρισμα 2Δ,ΣΚ,WC,γκαράζ 
360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας,4Δ,Σ,Κ,3WC,σάου-
να,ενδοδαπέδια θέρμ,τζάκι,γκαράζ,μεγάλη αυλή με μπάρμπε-
κιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΚαταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  
υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με 
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέ-
ρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως  250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο 5355τμ (και με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων), χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 

56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα 110.000ευρώ.
ΠΑΤΡΙΔΑ 2600τμ  οικοδομήσιμο 400τμ 50.000ευρώ.(μπορεί 
να πουληθεί και το μισό).
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 8στρεμ.30.000 ευρώ.
Πάνω στο δρόμο προς Πατριδα 16 στρέμματα 65.000ευρώ(-
δυνατότητα ενοικίασης- χρήση φωτοβολταϊκών)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι τζάκι,κουζίνα με ηλ.συ-
σκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 75τμ. 370ευρώ ή επιπλωμένο 420ευρώ,ανακαινισμέ-
νο,διαμπερές.
ΡΟΛΟΙ μεζονέτα με 2δωμάτια,σαλονοΚουζίνα,αποθήκη,ατομι-
κό λέβητα πετΡελαίου,τζάκι,aircondition,320ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 
200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1Δ,ΣΚ,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές  200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1Δ,ΣΚ,WC ηλεκτρικές συσκευές,α-
τομ.θέρμανση  πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 340 ευρώ.(Στην 
τιμή περιλαμβάνεται ο λαγαριασμός ύδρευσης)

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ. 200€
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.700ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ι ισόγειο 300τμ υπόγειο 300 
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο  πατάρι, είσοδο από δυο 
πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 
1600ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο για 
κρεοπωλείο  350ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρόμο 400 ευρώ.

Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1 
στον 1ο όροφο

Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331068080, 6947606674

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

Η  εταιρία ΣΟΥΛΗΣΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ Σκύδρας-Βέροι-
ας αναζητά προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες :

-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mailsoulis@soulis.grΤηλ.Επικοινωνίας23810-82400

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με 
γνώσεις Λογιστικής και 
Μισθοδοσίας. Πληρ. τηλ.: 
6932 245383.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστι-
κή ισόγεια μονοκατοικία 
70 τ.μ., στη Βεργίνα, στο 
κέντρο του χωριού,  κα-
τασκευής 2003, σε οικό-
πεδο 500 τ.μ., πλήρως 
επιπλωμένη, ξύλινα σύγ-
χρονα κουφώματα, μέσα 
στο πράσινο. Τηλ.: 6948 
041985.



1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125 
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ 
WC ΑΠ διαμπερές 110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα 90 
μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ 
θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ 
48.000€ Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68 
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι 
ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ. 
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85 
μ2  4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ. 
κέντρο 55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία 
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2 
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

70 μ2 1ος όροφος κέντρο 
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
100 μ2 3ος όροφος κέντρο 
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-
σμα εντός οικοπέδου 900 μ2 
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287 
μ2 με θέα 40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110 
μ2 κέντρο 75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα 
118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο) 
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409 
μ2 Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €
ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €
ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €
ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €
ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ  55 τ.μ. 2 χώρους, ατομική θέρμαν-
ση, θέα ,τέντες  260 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαι-
νισμένο, 300 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-
νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 
400 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 
420 €
ΚΤΕΛ 100 τ.μ. τζάκι, θέα, ανακαινισμένο, 420 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καινούργιο, 3 ΔΣΚΛ, ατο-
μική θέρμανση, 370 €

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα, 
ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €
ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €
ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 61 τ.μ. νεόδμητο, 1ΔΣΚΛ, 41.500 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 65 τ.μ. 2ΔΣΚΛ, καινούργιο 41.500 € 
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 70  τ.μ. 2ΔΣΚΛ,καινούργιο, 56.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τ.μ. τζάκι, 2ΔΣΚΛ, 45.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ. 20ετιας 1ΔΣΚΛ, καλό, 62.000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    
ΠΙΕΡΙΩΝ 84 τ.μ. 20ετιας, 2ος, 2ΔΣΚΛ, 84.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. ισόγειο, 2ΔΣΚΛ, καλό, 
47.000 €
ΚΤΕΛ 85 τ.μ. 2ος όροφος, 2ΔΣΚΛ, 54000 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. 2ος όροφος ατομική θέρμανση, 
48.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τ.μ. πολύ καλό, 2ος , 68.000€
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. 3ΔΣΚΛ, 2ος όροφος, 68.500 €
ΚΕΝΤΡΟ 135 τ.μ. 2ος όροφος, 3ΔΣΚΛ και WC, 
πάρκιν, αποθήκη 108.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων, 14.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε 250 οικόπεδο 43.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 
105.000 €
ΔΟΒΡΑ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 11 στρεμμάτων, 2Δ-
ΣΚΛ 63.000 €
ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 
200.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. LUX σε 2 επίπεδα 165 .000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 
λουξ, 220.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 
210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 600 τ.μ. κεντρικό , 2.800 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-
ας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €
ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €
ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ  35–50–60 τ.μ.  προς 1.000 € το τετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος 
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με 
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες 
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.:6974030005.

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

-Οικόπεδα με ρεύμα και νερό κοντά στη θάλασα 
και πάνω από την εθνική οδό σε τιμή ευκαιρίας

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Ανέγερση οικοδομών - Ανακαινίσεις
Τ.6989888769&6937207760&6947812304



Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022, η προσπάθεια που ξεκίνησαν στις 25 
Αυγούστου ομάδα Παλαιών Προσκόπων, που αποτελείται από τους Κώστα Στεργιόπουλο, 
Παναγιώτη Κόλκα, Μανώλη Λάμπρογλου, Θανάση Στάντζο και τους φίλους Νίκο Πελέκη και 
Μιχάλη Κάφψαλο και που αφορά τη ριζική συντήρηση και ανακατασκευή του περιπτέρου 
που βρίσκεται στο Πυροφυλάκιο στον ιστορικό για τους Προσκόπους λόφο του Σταυρού, που 
σήμερα είναι πάρκο κεραιών.

Οι εργασίες αφορούσαν την ολική αντικατάσταση της σκεπής του περιπτέρου με τοποθέ-
τηση καινούργιας και την ολική αντικατάσταση της «επίπλωσής του».

Η ομάδα των Παλαιών Προσκόπων και φίλων καλεί τους επισκέπτες του σημείου 
να δείξουν τον 
α π α ι τ ο ύ μ ε ν ο 
σεβασμό επι -
σ κ ε π τ ό μ ε ν ο ι 
τον χώρο και 
αυτό θα αποτε-
λεί την καλύτερη 
αναγνώριση της 
πρωτοβουλίας 
τους.

Τέλος ευχαρι-
στεί τον Αντιδήμαρχο Βέροιας κ. Βασίλη Παπαδόπουλο για την μεταφορά της απαιτούμενης ξυλείας, τον Γιώργο Δημούλα για την βο-
ήθεια και στήριξη και τους επίσης Παλαιούς Προσκόπους Αλέξανδρο Ψώνη και Μανώλη Λάμπρογλου για τη χορήγηση αργούσης για 
αυτούς ξυλείας.

      Για την ομάδα Παλαιών Προσκόπων
       Θανάσης Στάντζος

P Στα 96 πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ 
και μέχρι να τη θάψουν παραλίγο να πάει 
97…

P 5-6 μέρες ακόμη πρωτόκολλο και 
θα δικαιούμασταν επίδομα Μπάκιγχαμ.

P Το δικό μας έθνος βρίσκεται εκ νέου 
στο «εμείς τον δικό μας τρομάξαμε να τον 
παραχώσουμε», του αείμνηστου Λογοθετίδη 
στο ‘Σάντα Τσικίτα’.

P Αφού δεν τους πήραμε τα μάρμαρα 
τώρα που ήταν απασχολημένοι με άλλα, 
δεν θα τους πάρουμε ποτέ.

P Ναι, πολλά τα 6 δις για την κηδεία, αλ-
λά όχι και να διαμαρτύρεται για τη σπατάλη 
το ελληνικό Μ-Λ ΚΚΕ.

P 6 δις λίρες για μια κηδεία; Εδώ αρ-
κεί μία, αρκεί να είναι ποντιακή.

P Με την αγάπη βλέπαμε μαζί την κηδεία της 
Ελισάβετ, αλλά ήταν απόγευμα και δεν παραγγεί-
λαμε σουβλάκια και μπύρες.

P Διασκέδαση σαν το τσάμπιονς λιγκ δεν 
έχει!

P Αυτά πάντως τα αυστηρά μηνύματα 
Μητσοτάκη στην Άγκυρα, μου θυμίζουν 
εμένα όταν μαλώνω την αγάπη που δεν 
μαγείρεψε και μετά πάω και κλειδώνομαι 
δύο ώρες στην τουαλέτα.

P Όχι. Δεν τη μαλώνω για το σιδέρω-
μα. Εκείνη με μαλώνει.

 P Τον πρώτο καιρό ξυπνούσα τα βρά-
δια και φώναζα: Τη Στιρέλα, τη Στιρέλα!

P Ενώ κάθε φορά που έβλεπα τον 
Φούντα με τη Μερκούρη, εγώ άκουγα: 
Στιρέλα φύγε, κρατάω μαχαίρι!

P Και:
Ένας Κύπριος πηγαίνει σε ένα φαρμα-

κείο στην Αθήνα. Λέει στον φαρμακοποιό:
– Θα ήθελα να μου δώσετε οινόπνευμα.
Πηγαίνει ο φαρμακοποιός στην αποθή-

κη και του φέρνει οινόπνευμα σε μπουκάλι 
του κιλού. Μόλις το βλέπει ο Κύπριος λέει:

– Τόσο μεγάλο; Εμείς στην Κύπρο το 
οινόπνευμα το έχομε σε μικράν μπουκάλια. 
Τέλος πάντων! Μου δίνετε και έναν πακέτο 
βαμβάκι;

Του φέρνει ο φαρμακοποιός ένα τερά-
στιο πακέτο βαμβάκι. Γουρλώνει τα μάτια ο Κύ-
πριος:

– Μα είναι δυνατόν τόσον μεγάλο πακέτο; Ε-
μείς στην Κύπρο το βαμβάκι το έχομε σε μικράν 
πακέτα.

– Θέλετε και τίποτ` άλλο; ρωτάει ο φαρμακο-
ποιός.

Και ο Κύπριος:
– Θέλω και έναν υπόθετο, αλλά δεν πειράζει. 

Θα το πάρω από την Κύπρο!
Κ.Π.
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